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HILD STORY POVESTE GRAINES VOLTZ

1919 1985
Compania HILD a fost fondată în 1919 de Karl Hild ca o afacere de 
familie în Marbach am Neckar.

Crearea companiei Graines Voltz la Colmar.

20021988
Din 1988, HILD este afiliată la Nunhems, o companie de creștere a 
legumelor cu activitate internațională, care operează în cele mai 
importante țări producătoare de culturi din lume. În calitate de 
BASF Vegetable Seeds, acesta încorporează în prezent activitățile 
de semințe de legume sub marca Nunhems în cadrul BASF.

Construirea facilităților noastre logistice în Brain-sur-L'Authion 
(Franța), în mijlocul unui loc competitiv de legume franceze, pentru a 
garanta servicii rapide clienților noștri.

2004-2006

Premiul de performanță și Grand Prix de l'Entrepreneur (un 
premiu francez de afaceri). 2004, Premiul de performanță, 
acordat de cotidianul „Les Echos” la categoria dezvoltare. 2006, 
Grand Prix de l'Entrepreneur Grand Est, acordat de revista lunară 
'L'Entreprise'.2018

BASF Vegetable Seeds este unul dintre cei mai importanți 
furnizori de semințe de legume, cu o gamă de produse de peste 
1.200 de soiuri de semințe în 25 de culturi de legume. 2020

Achizitionarea portofoliului HILD SAMEN. Graines Voltz a adus 
toate activitățile HILD SAMEN, cu sediul în Großbottwar din 
Marbach, Germania.2019

HILD își sărbătorește 100thaniversarea companiei.

2021
2021 Crearea stației noastre de cercetare în Großbottwar 
(Germania) cu noi programe de ameliorare a ierburilor, ridichii și 
fasolei.



DRAGI CLIENȚI,
Suntem foarte încântați să vă prezentăm primul nostru catalog internațional de semințe de legume și plante medicinale

deVOLTZMaraîchage, unitatea de afaceri de cultivatori profesionisti a . NOU ÎN 2022

Înființată în urmă cu 36 de ani, afacerea noastră de familie a crescut de la o companie locală de semințe 
franceză la un dealer internațional de semințe cu peste 400 de angajați. Prin achiziţia de

LOKI
Compania germană de creștere HILD Samen în 2020, a devenit, de asemenea, un lider
crescător de ierburi aromatice, fasole cățărătoare și alte culturi de legume.

Dezvoltăm în propria noastră stație de reproducere din Germania soiuri noi și interesante și menținem acolo 
sortimentul existent și bine dovedit.

În acest catalog, găsiți soiuri crescute și dezvoltate de HILD și . MENUETTE

Multe dintre soiurile noastre se bucură deja de o reputație excelentă în multe țări din întreaga lume. 
Acest catalog vă va ajuta să găsiți soiurile potrivite nevoilor dumneavoastră.

Echipa noastră de vânzări la export va fi bucuroasă să vă sfătuiască cu privire la găsirea soiurilor potrivite pentru cultivarea 
dumneavoastră.

Echipa noastră de servicii pentru clienți și departamentul nostru de calitate a semințelor lucrează mână în mână 
pentru a obține semințele cu succes în țara dvs. respectivă. ELLIS F1

Scopul nostru este să fim furnizorul dumneavoastră de semințe competent și de încredere.

Vă dorim un sezon de creștere reușit.
LEU

TaVOLTZMaraîchageEchipa de export

BARBY

POLYREX

Serge Voltz Wolfgang Fischer
CEO Manager International

Vânzări

LOVERTINO F1
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CRESCERE & CERCETARE

CREȘTEREA
Prin achiziționarea HILD, Graines Voltz a devenit un important crescător de culturi de 
nișă, cum ar fi ierburi aromatice, fasole cățărătoare, ridichi și altele.

În plus, creșterea de întreținere este efectuată pentru mai mult de 100 de soiuri 
care sunt aprobate în numele nostru.

Stația de cercetare GRAINES VOLTZ este situată în Baden-Württemberg în Germania în 2 
locații apropiate una de alta.

Astfel, cercetarea se concentrează asupra speciilor pentru care GRAINES VOLTZ a 
devenit un specialist incontestabil:

- busuioc cu calitati organoleptice imbunatatite si rezistenta la boli specifice 
(Fusarium, Mucegai,...).

- patrunjel plat si cret cu culori inchise, frunze uniforme si rezistente la boli,

- Arpagic cu un obicei de creștere verticală și tulpini puternice, adaptate la 
diferite condiții de păstrare,

- Fasole cataratoare adaptata tuturor zonelor geografice de cultivare,
- Ridichi adaptate tuturor conditiilor de cultivare, cu forme si culori omogene si 
stabile,

Filiala de Cercetare a GRAINES VOLTZ, isi propune sa se dezvolte in continuare prin 
lipirea cat mai aproape de nevoile tuturor clientilor sai: generalisti, specialisti si 
procesatori. Ne concentrăm munca pe îmbunătățirea plantelor prin selecția varietale 
prin îmbunătățirea calităților organoleptice, fenotipice și sanitare ale soiurilor, precum 
și a uniformității și productivității. De asemenea, selectăm soiuri rezistente la boli 
pentru a limita utilizarea produselor fitosanitare pentru clienții noștri.
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TEHNOLOGIA SEMINȚEI

Pe lângă ameliorare, procesarea semințelor 
este un obiectiv major al activităților noastre de 
cercetare. Cu ajutorul metodelor moderne de 
prelucrare (de ex. amorsare) ne-am făcut un 
nume.

De asemenea, testăm cu succes noi metode de 
tratare a semințelor pentru a crește capacitatea 
de germinare, vitalitatea și sănătatea, printre 
altele, și experimentăm procese de incrustație 
(de exemplu, folosind fungicide).

GRAINES VOLTZ își continuă progresul în domeniul 
inovației prin perpetuarea producției și cercetării 
asupra speciilor istorice de HILD (arpagic, busuioc, 
ridiche, pătrunjel...).

PRODUCEREA DE SEMINTE

Activitatea de productie, gestionata din Brain-sur-L'Authion langa Angers (Vestul 
Frantei), este garantul calitatii exceptionale a semintelor GRAINES VOLTZ. 
Producem seminte de genetica GRAINES VOLTZ si HILD impreuna cu unele soiuri 
din domeniul public, in functie de cantitatile cerute de departamentele de 
vanzari si dezvoltare.

Serviciul de producție se bazează pe o rețea mare de producători răspândiți în 
întreaga lume pentru a ne furniza stocurile și pentru a răspunde în cel mai bun caz 
solicitărilor clienților noștri.
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CALITATEA SEMINTELOR

PRELUCRAREA SEMINTELOR

Calitatea semințelor este cea mai importantă preocupare pentru Graines 
Voltz. De aceea departamentul nostru de calitate efectuează sistematic 
controale care verifică calitatea fizică și sanitară, precum și germinația. Au 
fost introduse proceduri stricte de control al semințelor și plantelor. 
Acestea constau în special în teste pentru identificarea și puritatea soiurilor, 
puritatea specifică, germinația și detectarea agenților patogeni. O mare 
parte din aceste analize sunt efectuate de echipa noastră în laboratorul 
Graines Voltz, în conformitate cu standardul ISTA(1).

(1) ISTA: Asociația Internațională pentru Tehnologia Semințelor

TESTE DE GERMINARE

Pentru a asigura standarde de calitate înalte pentru diferitele categorii de 
semințe, testele de germinare și vitalitate sunt efectuate la intervale regulate 
pentru toate loturile de semințe comerciale.

SĂNĂTATEA SEMINȚEI

Toate loturile de semințe sunt examinate pentru o potențială infestare cu 
agenți patogeni din semințe și, dacă este necesar, sunt tratate folosind 
diferite metode, cum ar fi apă caldă, abur fierbinte, aer cald sau spălare 
chimică.

FĂRĂ SEMINȚE OMG

Nu v-am livrat niciodată semințe modificate genetic (semințe OMG) din 
soiurile HILD sau GRAINES VOLTZ și momentan nu avem astfel de soiuri în 
programul nostru de vânzare. Din câte știm, soiurile altor crescători, care 
sunt enumerate în catalogul nostru, nu sunt nici modificate genetic.

Suntem cunoscuți pentru angajamentul nostru puternic față de cultivarea 
legumelor organice/biologice. GRAINES VOLTZ a fost prima dintre 
companiile de reproducere înregistrate care au adus pe piață semințe „din 
producție ecologică certificată”. În plus, am investit mult timp și bani în 
dezvoltarea înmulțirii organice a semințelor.

Întrucât vedem unul dintre punctele centrale ale producției de semințe 
ecologice ca fiind sănătatea semințelor, am intensificat cercetările în acest 
domeniu pentru a dezvolta metode mai eficiente de tratare a semințelor din 
producție ecologică certificată, care desigur trebuie să respecte 
reglementările ecologice.
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Legumele a devenit o activitate extrem de specializată și intensivă. Ca urmare a cererii din ce în ce mai mari pentru o calitate mai 
bună, cultivatorii de legume și cultivatorii de plante necesită o calitate îmbunătățită a materialului de bază.

FORME DE SEMINTE Cererea pentru forme specifice de semințe și mai multe informații despre calitatea semințelor a crescut puternic pentru a influența mai 
bine răsărirea și plantele utilizabile.

Semințele sunt un produs natural. Condițiile de mediu adesea variabile influențează astfel rezultatele finale.
Prin urmare, adesea nu este posibil să se ofere informații detaliate despre răsărire și alte caracteristici fizice ale semințelor.

Pentru a satisface cât mai mult posibil dorințele clienților GRAINES VOLTZ a realizat standarde de calitate pentru diferitele categorii de semințe. Procentele de germinare 
menționate sunt cifrele minime cerute de GRAINES VOLTZ și alcătuite conform metodelor și toleranțelor ISTA.

GERMINAT ION SEMINTE NORMALE SEMINTE DE PRECIZIE
Cifrele de germinare se referă la 
procedurile ISTA și sunt valabile la 
momentul expedierii.

În general, sămânța normală nu a 
fost supusă unor procese speciale.

Se vinde la greutate si/sau la 
numar, in functie de produs.

Semințele normale respectă 
standardele naționale CE.

Semințele de precizie au fost supuse 
unor procese suplimentare. Are o 
dimensiune uniformă și o germinație 
ridicată. Semințele de precizie sunt 
vândute la număr.

FILMC OAT ING MORSAREA PASTILULE
Acoperirea filmului este o acoperire 
completă, de obicei strat pigmentat, în 
jurul semințelor.
Forma originală a semințelor rămâne 
intactă.
Ingrediente suplimentare
deoarece se pot adăuga fungicide.

Amorsarea este definită ca o 
activare a procesului de germinare 
cu scopul de a obține o răsărire 
mai rapidă sau mai uniformă după 
însămânțare.

Peletarea este definită ca procesul de 
schimbare a formei semințelor prin 
acoperirea acesteia cu un material, 
scopul principal fiind îmbunătățirea 
uniformității dimensiunii și formei, 
rezultând o capacitate îmbunătățită de 
semănat. De asemenea, pot fi adăugate 
ingrediente suplimentare.

Calibrul 2.0 – 2.5 mm: țelină Calibrul 
3.0 – 3.5 mm:
varză, praz, salată verde



SERVICIU

PROFESIONAL

Numele GRAINES VOLTZ reprezintă o înaltă calitate genetică și tehnică. Ne-
am construit o reputație excelentă datorită fiabilității noastre în domeniul 
nostru de activitate. Cu sortimentul nostru inovator, precum și cu serviciul 
nostru extins pentru clienți, ne-am dezvoltat o poziție remarcabilă pe piață ca 
furnizor de produse de înaltă calitate, pe care continuăm să le promovăm.

Cu un personal de aproximativ 400 de angajați permanenți, GRAINES VOLTZ 
este activ în principal în regiunile de limbă franceză și germană și în multe 
țări europene. Activitățile internaționale se concentrează în special pe zona 
culturilor speciale, cum ar fi ierburile, și pe semințe organice.

DEZVOLTARE DE PRODUS

Ne-am extins foarte mult dezvoltarea de produse pentru a urma și mai bine 
tendințele și pentru a putea menține mereu gama de produse actualizată. În 
cooperare cu crescătorii noștri și înainte de fiecare lansare comercială, noi 
soiuri sunt cultivate central pe parcelele noastre de probă. În același timp, 
testăm soiurile de probă în diferite stadii de dezvoltare în regiunile de 
creștere selectate. Acest lucru se face în strânsă colaborare cu clienții noștri. 
Procesele de selectare și însoțire a noilor soiuri până la introducerea lor pe 
piață sunt coordonate de managementul de produs nou aliniat.

SEMINTE ORGANICE

Oferim semințe certificate ecologice clienților noștri producători de produse 
ecologice de mai bine de treizeci de ani. Cu soiurile noastre proprii 
înregistrate la Oficiul Federal German pentru Soiuri de Plante, am fost prima 
companie de creștere a legumelor din Europa care s-a aventurat să producă 
semințe de legume organice. Astăzi, suntem capabili să vă oferim semințe de 
calitate din toate culturile de legume importante. În plus, oferim și semințe 
netratate din producția convențională pentru aproape toate soiurile noastre.

FURNIZORI DE SEMINTE

Cele mai dovedite soiuri de legume pentru cultivarea comercială în toată 
Franța și în străinătate sunt, de asemenea, livrate furnizorilor de semințe. În 
plus, suntem un partener de încredere pentru companiile lider din sectorul 
pieței hobby, pentru care oferim semințe de înaltă calitate furnizate în vrac.
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WWW.VOLTZ-MARAICHAGE.COM

SIMPLU SI INTUITIV, SITE-UL NOSTRU

VA PERMITA SA ACCESATI IN 

CATEEVA CLICK-uri LA NOSTRUÎNTREG

PORTOFOLIU.

DISPONIBIL NUMAI ÎN

ȚĂRILE EUROPENE

Descoperi
soiuri
fișe detaliate.

toate

cu
convenţional

tehnic
Verificați disponibilitatea 
produselor noastre online.

Efectuați achiziția și plătiți cu cardul 
de credit sau prin modul obișnuit 
(disponibil numai pentru UE).

Livram in toata lumea.

Urmăriți comenzile, primiți facturile 
în spațiul dvs. privat.

Obțineți cu ușurință toate documentele și 
certificatele de care aveți nevoie.

Obțineți ultimele informații, știri, 
sfaturi, idei primind newsletter-ul 
nostru.

Scanați pentru a accesa site-urile noastre web!

www.voltz-maraichage.com
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PASCAL GASTALDELLO
Reprezentant vânzări export
+ 33 (0) 617 240 765 
pgastaldello@grainesvoltz.com

WOLFGANG FISCHER
Manager International de vanzari
+ 49 (0) 172 712 3954 
wfischer@grainesvoltz.com

VOLTZ MARAÎCHAGE
Comerț direct*

* Birou : Colmar (Franța / Sediu central) - Angers (Franța / Birou + Productie) - Regensburg (Germania) Stație de cercetare: 
Mundeslsheim (Germania)
Stație de probă + filială: Agadir (Maroc) - Alger (Algeria) Filială: Antalya 
(Turcia) - Lazzate (Italia)
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ANGAJAMENTELE NOASTRE dezvoltat
gamă de semințe adaptată nevoilor 
dumneavoastră ca fermier vertical. Semințele 
noastre îndeplinesc criterii foarte specifice 
stabilite mână în mână cu industria Vertical 
Farming.

A

LA FERMIERII VERTICALI

Selectăm pentru Fermierii Verticali diferite 
soiuri de ierburi aromatice care cresc perfect în 
interior. Avem o grijă deosebită de calitate și 
oferim numai semințe cu cea mai înaltă 
puritate, sănătate și germinare. Investigam 
constant noi culturi pe care să le propunem 
fermierilor verticali și să le satisfacem nevoile 
în evoluție.

SELECŢIE GERMINAŢIE SĂNĂTATE

24/7
TRANSPARENŢĂ CONFORMITATE DURABILITATE

WOLFGANG FISCHER SOLÈNE VOLTZ

MANAGER VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE DEZVOLTARE FERMĂ VERTICALĂ

+ 49 (0) 172 712 3954 
wfischer@grainesvoltz.com

+ 33 (0)6 25 29 21 77 
solenevoltz@grainesvoltz.com



SEMINTE BIO

Cu noul nostru catalog, am dori să vă prezentăm cât mai clar posibil 
gama noastră largă de semințe de legume. Oferim semințe 
convenționale pentru majoritatea soiurilor noastre sub formă netratată. 
Soiurile ecologice certificate sunt etichetate cu sigla EU Bio.

Semințele noastre certificate ecologice sunt produse în ferme 
(agricultura UE/non-UE) care respectă principiile culturii ecologice.

Firma noastra este controlata de inspectorii FR-BIO-01.

Am realizat noul nostru catalog cu mare grijă, cu toate acestea este posibil 
să apară unele greșeli de imprimare. Nu suntem responsabili pentru 
greșelile de tipărire din acest catalog.

Descrierile, recomandările și ilustrațiile se bazează, pe cât posibil, pe 
experiențe și încercări practice. Ele depind în mare măsură de metodele 
de cultivare și de condițiile locale de creștere.

Prin urmare, acestea sunt fără garanție și GRAINES VOLTZ nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele abaterii. 
Cumpărătorul trebuie să decidă în ce măsură poate folosi soiurile și 
informațiile corespunzătoare pentru cultivarea sa locală.

Acest catalog poate conține informații despre soiurile care nu sunt 
disponibile în unele țări. Sub nicio formă, astfel de informații nu 
înseamnă că GRAINES VOLTZ va introduce sau intenționează să 
introducă pe piață toate soiurile în toate țările.
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GEN OV ESE - P OT CU LT I VAT ION GEN OV ESE - OPENFIELD

LUCIA
LOKI

disponibil in ORGANIC
(HI 17-812 HEB)

busuioc pentru cultivarea în ghiveci pe tot parcursul anului

frunze plate, ușor în formă de cupolă

poziție orizontală a frunzei, ușor de împachetat

foarte robust și vertical

genoveză de nouă generație cu toleranță la 
Peronospora (mucegai)

produs omogen cu comportare buna in 
conditii de frig

MULTE

Tip genovez cu gust plăcut de anason

randamente ridicate, inclusiv după recolte multiple

robust și în condiții dificile de cultivare și 
vreme

ADRIANA
robust împotriva Fusarium

busuioc compact în creștere pentru cultivarea în ghiveci pe 
tot parcursul anului

LUNA
soi verde închis, ușor de înfășurat datorită 

poziției orizontale a frunzelor foarte insensibil la frig

robust împotriva Fusarium

randament ridicat și termen de valabilitate bun după 
recoltare

capacitate mare de regenerare, potrivită 
și pentru mai multe butași

BUSUIOC
potrivite pentru piața proaspătă și 
procesareOcimum basilicum L. GUSTOSA disponibil in ORGANIC

Tip genovez, potrivit în special pentru 
cultivarea în ghiveci

varietate foarte uniformă cu frunze de culoare 
verde închis, ușor în formă de cupolă

12 potrivit pentru cultivarea pe tot parcursul anului

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



BA SILADVICE

BONAZZA BA SIL( OCIMUM BA SILICUML . ) pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Tip genovez cu frunze strălucitoare, de culoare verde 
închis TSW 1,5 – 1,8 g

foarte robust împotriva Fusarium și Botrytis, 
durată lungă de valabilitate după tăiere, capacitati 
foarte bune de manipulare și transport

SOL Soluri afanate, cu încălzire rapidă; pH 6,5 până la 7,2; pauză de cultivare: minim 3 ani

20 °C – 25 °C; minim 12 °CTEMPERATURA DE GERMINARE

TEMPERATURA DE CULTIVARE 20 °C

Creșterea se oprește sub 12 °C; sensibil la îngheț; are nevoie de temperaturi calde

Mai – iunie (cu excepția ghiveciului pe tot parcursul anului)

Germinator usor

potrivite pentru piața proaspătă și 
procesare CLIMAT

TIMPUL DE SEMANAT

ADâncimea de însămânțare

DENSITATE DE SEMANAT : VASOARE 10 – 12 

CM
40 de plante per ghiveci

Câmp deschis: 4 kg/ha (2,5 milioane până la 3 milioane de plante pe ha); Distanța dintre rânduri: 28 
cm, aproximativ 100 de plante pe metru curent

DENSITATE DE SEMANAT : CÂMPURI

Semănătoare cu un singur cereale (Miniair, Gaspardo); semănat în rânduri (Sembdner); pat de sămânță 
(Ortomec); semănătoare cu tambur (Fliersystems)

SEMANATOARE

Masa plantei: 18 dt/ha prima tăiere, 12dt/ha a doua tăietură; punct de referință : 100 kg N/ha, 
80 kg P2O5/ha; K2O/ha 120 kgFERTILIZARE

Necesită căldură, dar susceptibilă la blocarea apei; irigarea este necesară pentru 
germinareGHID DE CREȘTERE

GRAND VERT
doar in ORGANIC

CULTIVARE Campuri deschise: 80 de zile; sera/ghivece : 45 zile; iluminare suplimentară iarna

Afidele (Aphidina), melci

Mucegaiul pufos, Septoria petroselini, Fusarium, Botrytis
selecție foarte omogenă DĂUNĂTORI

BOLI
comportament bun după tăiere

Sunt posibile trei tăieturi într-un sezon; randament: 1 kg pe m²; recoltarea se face manual sau cu 
utilaje speciale. Temperatura de depozitare pentru cultivarea în ghiveci nu trebuie să fie sub 12 °C 
(peta frunzelor)

frunză verde mare, ușor bășicată RECOLTA

RED BA SIL
Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.

RUBRA

creștere uniformă, compactă, cu o culoare 
roșu închis excepțional de uniformă

potrivit pentru cultivare în ghivece



Busuioc:
OALA GENOVESE
CULTIVARE

Semințe per12
ghiveci de cm

Poziția frunzelor

țieOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Obiceiuri ale frunzelor Comentarii Specialitate

IR: Poftim
Mucegai, ușor

a impacheta

LUCIA 1,0 - 1,3 40 Verde inchis + + + Plat /* rotund Orizontală Tip nou

Toamna, câștigă-
ter, primăvară

ADRIANA 1,7 - 2,1 40 Verde inchis + + Rundă Orizontală Ușor de împachetat

Întuneric intens
verdeGUSTOSA 1,7 - 2,1 40 o + + Rundă Agăţat Pe tot parcursul anului -

Peronospora
belbahrii (Pbb),
HR: Pbb1, Pbb

3; IR: Pbb 2,
Pbb 4

LOKI 1,7 - 2,1 40 Verde inchis + + + Rundă Agăţat Pe tot parcursul anului

Busuioc:
GENOVEZĂ
CÂMP DESCHIS

Seminte (kg per
Ha)

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Obiceiuri ale frunzelor Comentarii Specialitate

Intensiv și
busuioc aromatix
/ aromă de anason

MULTE 1,4 - 1,7 2 Verde inchis + + o Apartament Orizontală -

IR: Fusarium,
puternic impotriva

rece
LUNA 1,4 - 1,7 2 Verde inchis + o Apartament Orizontală Robust

IR: Fusarium,
IR: BotritaBONAZZA 1,4 - 1,7 2 Verde inchis + o Plat / rotund Agăţat Termen de valabilitate

Flexibil ,
RusticGRAND VERT 1,4 - 1,7 2 Verde + o Apartament Agăţat

Busuioc : Busuioc ROSU Semințe la 12
ghiveci de cm

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Obiceiuri ale frunzelor Comentarii Specialitate

RUBRA Potrivit
pentru oală

Productie

Intens profund
roșu1,4 - 1,7 40-50 + + + + Apartament Orizontală -

BUSUIOC PROASPE / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

MULTE

LUNA

BONAZZA

BUSUIOC SOIURI DE ghiveci

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LUCIA

ADRIANA

GUSTOSA

semănat recoltarea
14
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FOR RCING PROASPE / INDUSTRIE

POLYVIT POLYREX (HI 15 1 10)

tulpina fină verde erect mediu-fin

foarte omogen

nu este nevoie de vernalizare pentru acest soi
potrivit pentru producția de ghiveci și în 

câmp deschis

noua generatie de arpagic pentru 
productia de ghivecicreștere rapidă

cu frunze verticale stabile

POLYUP

varietate verde închis, extrem de verticală și 
stabilă

DOLORES randament foarte mare, tot în al doilea și al 
treilea ansoi foarte viguros și stabil creștere 

uniformă, dreaptă

ideal pentru forțare

nu tinde să capete vârfuri galbene ale frunzelor

potrivit pentru piața proaspătă și 
industrie

FITLAU

soi foarte robust, verde închis, ideal 

pentru forțare
ARpagic

Allium schoenoprasum L.

POLYVERT disponibil în ORGANIC DIVONNE

verde foarte închis, creștere foarte dreaptă, cu 
o tulpină groasă

capacitate regenerativă bună soi 

stabil, foarte viguros, potrivit 

pentru forțarevarietate polivalentă

15
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SFATUL ARDIPULUI

ARpagic( ALLIUMSCHOENOPRASUML . ) pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

POLYSTAR TSW TSW = 1,0 – 1,5 g; 1 g = 800 – 900 de semințe

cu creștere rapidă, selecția verde închis nu 

tinde să obțină vârfuri de frunze galbene foarte 

potrivite pentru cultivarea în ghiveci

Aproape toate solurile sunt posibile; în soluri foarte ușoare, stabilitatea rădăcinilor nu este suficient 
de puternică; pH 6,0 până la 7,5; pauză de cultivare: minim 5 ani

SOL

TEMPERATURA DE GERMINARE 18 °C – 25 °C; minim 5 °C

17 °C – 24 °C

Timp de germinare: 10 – 18 zile; condiții bune de creștere în Europa Centrală

martie – iulie

2 cm până la 2,5 cm; germinare întunecată

TEMPERATURA DE CULTIVARE

CLIMAT

TIMPUL DE SEMANAT

ADâncimea de însămânțare

DENSITATE DE SEMANAT : VASOARE 10 – 12 CM 80 – 100 de plante per ghiveci

PLANTE TINERE 30 de semințe pe oală de 4 cm

8 – 10 kg pe ha (7 milioane până la 8 milioane de plante pe ha); distanță între rânduri: aproximativ 25 cm, 
200 de plante pe metru curent

DENSITATE DE SEMANAT : CÂMPURI

MARLAU F1 Semănătoare cu un singur cereale (Miniair, Gaspardo); semănat în rânduri (Sembdner); semănătoare cu 
tambur (Fliersystems)

SEMANATOARE

hibrid uniform

foarte robust împotriva ruginii
Masa plantei : 100 dt/ha; punct de referință: 180 kg N/ha, 100 kg N/ha per tăietură; 45 
kg P2O5/ha; 180 kg K2O/haFERTILIZARE

potrivit pentru piața proaspătă și 
industrie

Irigarea este necesară, dar sensibilă la aglomerarea apei; controlați buruienile după fiecare tăiere; o 
aprovizionare constantă cu apă asigură rădăcini puternice

GHID DE CREȘTERE

cu randament foarte mare CULTIVARE Campuri deschise: aproximativ 80 de zile; semănat direct în ghivece: 55 zile; forțare: 1 săptămână

Iluminare suplimentară pentru formarea clorofilei; temperatura perfecta. : 22 °C; recoltarea 
bulbilor din noiembrie; depozitați becurile la -4 °CFORȚAREA

DĂUNĂTORI Muscă de ceapă, molie de praz

Rugina (Puccinia mixta)BOLI
Sunt posibile până la trei tăieturi într-un sezon; recoltarea se face manual sau cu mașini 
specialeRECOLTA
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ARpagic:
FORȚAREA

Seminte la 4
ghiveci de cm

Frunze
Grosime

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Comentarii Specialitate

Rapid, devreme
vasePOLYVIT - 1.5 25 - 30 Verde + + o Amenda În poziție verticală

Foarte robust
împotriva

frunza galbena
sfaturi

Cel mai bun mediu
cam grosier
litate pentru oale

Întuneric intens
verdeDOLORES - 1.3 25 - 30 + + Mediu În poziție verticală

POLYVERT 1.5 25 - 30 Verde + o Mediu În poziție verticală Polivalent

ARpagic : PROASPUT   
/ INDUSTRIE

Semințe
(kg pe ha)

Frunze
Grosime

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Comentarii Specialitate

Întuneric intens
verde

Extrem
drept

Uniformitate
si calitateMARLAU F1 - 1.4 8 + + + + Mediu Hibrid

Cel mai inalt

randament, mare

frunze

Robust
împotriva lui Al-

lium Rust

Extrem
dreptPOLYUP - 1.4 6 Verde inchis + + + Aspru

FITLAU

DIVONNE

- 1.3 8 Verde deschis + - Mediu În poziție verticală

- 1.4 8 Verde deschis + - Mediu În poziție verticală

ARpagic : DIRECT
VASOARE

Seminte per
ghiveci de 12 cm

Organic TSW

POLYSTAR 7 saptamani

cultivare, robustă
împotriva vârfurilor galbene

- 1.3 100 Verde inchis + + + + Mediu În poziție verticală

POLYREX Extrem
drept

7 saptamani

cultivare, robustă
împotriva vârfurilor galbene

- 1,8 - 2,2 80 - 100 Verde inchis + + + + Aspru

F = proaspăt + + = foarte mare + = ridicat o = meidum - = scăzut pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

ARpagic FORȚAREA

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

POLYVIT

DOLORES

POLYVERT

ARpagic PROASPE / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

MARLAU F1

POLYUP

FITLAU

DIVONNE

pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest
semănat semănat / acoperit recoltarea

17
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PROASPE / INDUSTRIE

SHANGHAI VULTUR

tip foarte compact, excepțional de vertical, 
pentru cultivarea în ghiveci din august până în 
martie

frunziș verde închis

plantă destul de 

compactă
gust excelent

GARDENSĂ

PRESTO
ATLAS® disponibil in ORGANIC

Lepidium sat ivum L.

varietate verde foarte închis, înșurubat târziu, 
foarte robust

Presto este deosebit de robust și are frunze 
foarte mari

cu randament ridicat, pentru cultivarea în 
seră și în câmp deschis

Datorită frunzișului mai gros, Presto se menține 

proaspăt mai mult timp chiar și atunci când este tăiat

CORIANDRU CRESSO
Coriandrum sativum

disponibil în ORGANIC

Lepidium sat ivum L.

cresonul comun, germinează foarte rapid 
și uniform

potrivit și pentru producția în câmp deschis

18
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SFATURI DE CORIANDAR

CORIANDRU( CORIANDRUM LA IVUML . ) pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

TSW 3 g

SOL Soluri afânate, bune încălzite, pH 6,5 până la 7,2; pauză de cultivare: minim 3 ani

20 °C; minim 10 °CTEMPERATURA DE GERMINARE

TEMPERATURA DE CULTIVARE 16 °C – 20 °C

Creșterea se oprește sub 10 °C; sensibilă la îngheț, vara cu șuruburi

1 cm; germinare întunecată

35 de plante per ghiveci

6 kg pe ha (2,5 milioane până la 3 milioane de plante pe ha); Distanța dintre rânduri: 25 cm, 100 de plante pe metru curent

Semănătoare cu un singur cereale (Miniair, Gaspardo); semănat în rânduri (Sembdner); pat de sămânță (Ortomec); semănătoare cu tambur (Fliersystems)

Masa plantei : 18 dt/ha; setpoint : 80 – 100 kg N/ha; 80 kg P2O5/ha; 180 kg K2O/ha

CLIMAT

ADâncimea de însămânțare

DENSITATE DE SEMANAT : VASOARE 10 – 12 CM

DENSITATE DE SEMANAT : CÂMPURI

SEMANATOARE

FERTILIZARE

Necesită condiții calde, stresul de secetă provoacă inducerea florilor, dar sensibil la blocarea apei; irigarea este necesară pentru germinare
GHID DE CREȘTERE

CULTIVARE Campuri deschise: 85 zile; sera/ghivece : 40 zile; iluminare suplimentară iarna

Afidele (Aphidina), melci

Pseudomonas

Randament: 1,5 kg/m²; recoltarea se face manual sau cu mașini speciale

DĂUNĂTORI

BOLI
RECOLTA

CORIANDRA : F /
INDUSTRIE

Seminte (kg
pe ha)

Frunze
Poziţie

Frunze
GrosimeOrganic TSW Culoare Viteză Uniformitate Comentarii Specialitate

Sta foarte
compact

cu bine
termen de valabilitate

Ideal pentru
oale, în poziţie verticală

creştere

Întuneric intens
verdeSHANGHAI - 18 3 - 4 - - Amenda În poziție verticală

IR: contra
Pseudomo-

nas

Întuneric intens
verdeATLAS® 9 - 10 6 + + + Mare În poziție verticală Cel mai bun randament

Compact
plantă

VULTUR 9 - 12 6 Verde inchis + + Mediu În poziție verticală Înșurubare lentă

F = proaspăt + + = foarte mare + = ridicat o = meidum - = scăzut

CORIANDRU PROASPE / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

ATLAS®

semănat semănat / acoperit recoltarea
19
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PROASPE / INDUSTRIE

THALIA
disponibil în ORGANIC disponibil le în ORGANIC

HERA

varietate universală pentru toate sectoarele 
de cultură

mărar înșurubat foarte târziu, obicei de creștere 
verticală cu multă masă de frunze

verde foarte închis, mărar cu înșuruburi târzii cu 
producții mari

potrivit pentru piața proaspătă și 
industrie

foarte robust

DIANA DUKAT

o selecție foarte dreaptă și stabilă, culoare 

verde închis, albastru și foarte frunze

soi verde închis, cu bolt târziu, care poate fi 
recoltat pe o perioadă îndelungată

obicei de creștere compactă, mai ales 
robustă împotriva înșurubării potrivit pentru cultivarea pe tot parcursul anului, 

excelent pentru producția în câmp deschis

MĂRAR
Anethum graveolens

20
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P OT

LENA

verde foarte închis, varietate verticală, potrivită 
atât pentru cultivarea în ghivece, cât și pentru
taiere primavara si toamna

cu pene grosolane

DILLASFATURI
MĂRAR( ANETHUMGR AV EOLENSL . )

TSW TSW = 0,9 până la 2 g

SOL Soluri medii grele, cu niveluri ridicate de humus, pH 6,0 până la 7,0; pauză de cultivare: minim 4 ani

18 °C – 24 °C; minim 6 °CTEMPERATURA DE GERMINARE

TEMPERATURA DE CULTIVARE 17 °C – 20 °C

Creșterea se oprește sub 10 °C; sensibil la ger

februarie – iulie

2 cm; germinare întunecată

45 de plante per ghiveci

7 seminte la ghiveci de 4 cm

8 kg la ha (5 milioane de plante la ha); distanță între rânduri: 30 cm

Semănătoare cu un singur cereale (Miniair, Gaspardo); semănat în rânduri (Sembdner); pat de sămânță (Ortomec); semănătoare cu tambur (Fliersystems)

Masa plantei : 300 dt/ha; punct de referință : 80 kg N/ha; 30 kg P2O5/ha; 200 kg K2O/ha; 10 kg Mg/ha

Irigarea este necesară, începe să se înșurubească rapid în condiții uscate; alimentarea continuă cu apă susține creșterea frunzelor

Camp deschis: 9 saptamani; ghivece: 7 săptămâni

Afide, nematode, bug-uri

Făinare, ciuperci ruginii, Pseudomonas, Fusarium, Itersonilia

CLIMAT

timpul de semănat

ADâncimea de însămânțare

DENSITATE DE SEMANAT : VASOARE 10 – 12 CM

plante tinere

DENSITATE DE SEMANAT : CÂMPURI

SEMANATOARE

FERTILIZARE

GHID DE CREȘTERE

CULTIVARE

DĂUNĂTORI

BOLI
Sunt posibile până la patru tăieturi într-un sezon; randament: circa 15 – 20 t/ha per bucată; recoltarea se face manual sau cu utilaje speciale. Trebuie 
păstrată o distanță minimă de aproximativ 6 cm până la fund. Temperatura de depozitare: 0 – 4 °C cu umiditate ridicatăRECOLTA

pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest 21
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MARAR:
OALĂ

Seminte per
ghivece de 12 cm

Boltare
Rezistenţă

Frunze
Grosime

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Comentarii Specialitate

Sta foarte
compact

cu bine
termen de valabilitate

Ideal pentru
oale, în poziţie verticală

creştere
LENA - 1.6 50 Verde inchis + - În poziție verticală Amenda

MARAR:
F/INDUSTRIE

Semințe (kh
pe ha)

Boltare
Rezistenţă

Frunze
Grosime

Frunze
PoziţieOrganic TSW Culoare Viteză Comentarii Specialitate

Vară
varietate, vey

uniformă

Întuneric intens
verdeTHALIA 1.5 8 + + + Compact Amenda -

DIANA

HERA

DUKAT

- 1.6 8 Verde inchis + + Normal Amenda -

IR Itersonilia

-

Rapid
creştere1.3 7 - 8 Verde inchis + + o În poziție verticală Amenda

- 1.6 8 Verde o o Normal Amenda Flexibil

F = proaspăt + + = foarte mare + = ridicat o = meidum - = scăzut

MĂRAR OALĂ

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LENA

MĂRAR PROASPE / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

THALIA

DIANA

HERA

DUKAT

pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

semănat semănat / acoperit recoltarea
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ONDOAT

STARLET

excelent potrivit pentru cultivarea în câmp 
deschis și în ghivece

LISETTE culoarea închisă și timpul scurt de 
cultivare fac combinația perfectă

selecție de tip „Moss Curled”, ondulat fin, 
de culoare verde proaspăt perne de frunze grele, dens umplute pe 

tulpini puternicecrestere foarte rapida
tip robust „Moss Curled” cu frunze medii 

aspre, ondulateLisette dă rezultate foarte bune la 
iernare

ver
robust împotriva înșurubării, foarte potrivit pentru 

cultivarea ghiveciului

AFRODIT

soi închis la culoare cu dezvoltare rapidă, ideal 

pentru cultivarea în ghiveci pe tot parcursul anului

foarte drept, omogen ca culoare și formă 
de frunzeDARKI

păstrarea îndelungată a calității în ghivece 
datorită creșterii compactePĂTRUNJEL

selecție foarte întunecată de tip „Moss 
Curled” pentru producția pe tot parcursul anului

Petroselinum crispum (Mill.) usor de recoltat datorita frunzelor extrem 
de drepte

GRÜNE PERLE
disponibil în ORGANIC

potrivit pentru cultivare în ghivece, pentru 
piața proaspătă și industrie

Soi universal pentru cultivarea în câmp deschis și 
în ghiveci

foarte potrivit pentru iernare la începutul primăverii 
din cauza tendinței sale scăzute de a se înșuruba

23
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APARTAMENT
PA RSLEY SFATURI

PA RSLEY( PETROSELINUMCRISPUM )

TSW TSW = 1,2 – 1,8 g

SOL Argilă și nisip nămol, pH 6,0 până la 7,0; pauză de cultivare: minim 3 ani

18 °C – 25 °C; minim 3 °CTEMPERATURA DE GERMINARE

TEMPERATURA DE CULTIVARE 17 °C – 20 °C

Evitați temperaturile ridicate (>29 °C) care afectează germinația; robuste împotriva 
înghețuluiCLIMAT

TIMPUL DE SEMANAT februarie – iunie

2 cm; germinare întunecată

40 de plante per ghiveci

10 semințe pe oală de 4 cm

ADâncimea de însămânțare

LEUL (HI 15 312) DENSITATE DE SEMANAT : VASOARE 10 – 12 CM

Tip „Gigante d'Italia” cu durabilitate 
bună în câmp

PLANTE TINERE

4 kg (piață proaspătă) până la 9 kg (industrie) pe ha; Distanța dintre rânduri: 30 cm, aproximativ 100 
de plante pe metru curent

DENSITATE DE SEMANAT : CÂMPURI
o combinație ideală de frunze mari cu 

tulpini compacte, foarte stabile și drepte Semănătoare cu un singur bob (Miniair, Gaspardo), semănat pe rânduri (Sembdner); pat de sămânță 
(Ortomec); semănătoare cu tambur (Fliersystems)

SEMANATOARE

potrivit pentru piața proaspătă și 
industrie

Masa plantei : 350 dt/ha; punct de referință : 150 kg N/ha; 30 kg P2O5/ha; 170 kg 
K2O/ha; 10 kg Mg/haFERTILIZARE

Irigare necesară urgent pentru a evita formarea crustei solului (semințele amorsate 
scurtează faza critică de germinare de 8 zile), după mec de germinare. plivitul este necesarGHID DE CREȘTERE

Primăvara: 110 zile, a doua tăietură: 40 zile; vara: 85 de zile, a doua tăietură: 30 de zile; 
iernare : 260 zile (foraj in august); sera/ghivece : 50 zileCULTIVARE

DĂUNĂTORI Muscă de morcov, afide, omizi

Mucegaiul pufos, Septoria petroselini, Făinare, Pythium, Fusarium, BotrytisBOLI

Sunt posibile până la patru tăieturi într-un sezon; randament: aproximativ 20 t/ha per bucata; 
recoltarea se face manual sau cu utilaje speciale. Temperatura de depozitare: 4 °C cu umiditate 
ridicată

RECOLTA

LAICA disponibil în ORGANIC pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Tip „Gigante d'Italia” cu frunze mari

GIGANTE D' ITALIA
varietate verde închis pentru piața proaspătă 

și industrie LAURA HILMAR
disponibil în ORGANIC

patrunjel neted cu dezvoltare 
foarte rapida si randamente mari

selecție excelentă, varietate cu frunze plate: 
culoare verde foarte închis, frunze netede, fine, 
mici

patrunjel robust, verde inchis, pentru taiere, 
intens aromat

capacitate bună de regenerare mari si cu frunze netede, pe tulpini 
puternicecrestere viguroasa, foarte verticala potrivita 

pentru taiere si cultivare in ghiveci rezistenta 

mare impotriva mucegaiului

cu randament ridicat
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DIVERSIFI CAT ION

HI 17 365 (MENIU)

formă originală de soi cu gust de pătrunjel

poate fi cultivat pe câmp sau în frunze de 

ghiveci precum mararul

specialitate culinară unică, remarcabilă

PARSELY:
ONDOAT

Seminte per
ghivece de 12 cm

ondulat /
Neted

Curling sau
dimensiunea frunzei

Randament /

Viteză
Re-

asistențăOrganic TSW Culoare Comentarii Specialitate

Productie
in timpul

iarnă
LISETTE - 1,4 - 1,8 45 ondulat Verde Mediu + + + Polivalent

Rapid și
frumos ondulat

în ghivece
AFRODIT - 1,4 - 1,8 45 ondulat Verde inchis Amenda o - - -

Perfect
culoare, rămâne
compact in

vase

Întuneric intens
verdeDARKI - 1,4 - 1,8 45 ondulat Mediu + - - -

Productie
in timpul

iarnă
GRÜNE PERLE 1,4 - 1,8 45 ondulat Verde Mediu + + + Polivalent

Cel mai bun

combinaţie
de culoare şi

viteză

STARLET - 1,4 - 1,8 45 ondulat Verde inchis Mediu o + -

PARSELY:
APARTAMENT

Seminte (kg
pe ha)

ondulat /
Neted

Curling sau
dimensiunea frunzei

Randament /

Viteză
Re-

asistențăOrganic TSW Culoare Comentarii Specialitate

Cel mai mare randament

cu mare
frunze

LAICA 1,4 - 1,8 6 Neted Verde inchis Mare + - - IR: Septtoria

Întuneric intens
verde

HR: Poftim
MucegaiLAURA - 1,4 - 1,8 6 - 9 Neted Mic + + + + Rapid

Perfect
combinaţie

între randament
și viața de sine

HR: Poftim
Mucegai, HR:

Septtoria

Întuneric intens
verdeLEU - 1,4 - 1,8 40 Neted Mare + + o

Frunze ca
MărarMENUETTE - 1,4 - 1,8 45 ondulat Verde inchis Amenda o - -

GIGANTE
D' ITALIAHILMAR

1,4 - 1,8 6 - 9 Neted verde Mediu - - - Polivalent

F = proaspăt + + = foarte mare + = ridicat o = meidum - = scăzut 25
Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



PĂTRUNJEL CURLED : PIAȚA PROASPĂTĂ / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LISETTE

GRÜNE PERLE

STARLET

PĂTRUNJEL PLAT : PIAȚA PROASPĂTĂ / INDUSTRIE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LAICA

LAURA

LEU
GIGANTE D' ITALIA
HILMAR

PĂTRUNJEL PLATE ȘI CURATE: SOIURI DE VASOARE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LISETTE

DARKI

AFRODIT

STARLET

LAURA

MENUETTE

LEU

semănat semănat / acoperit recoltarea
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ALBASTRU BORJĂ FENICUL COMUN(AMAR)
disponibil in ORGANIC av disponibil în ORGANIC

Borago officinalis L. Foeniculum vulgare Mill.

aproximativ 30 – 80 cm înălțime aproximativ 100 – 150 cm înălțime

OREGANO GREC
disponibil in ORGANIC

Origanum vulgare L.

pana la aprox. 35 cm inaltime, foarte 
aromat, cu inflorire alba, perena

ALTE IERburi

CREVILE FRIZE FIN ISOP
disponibil in ORGANIC disponibil in ORGANIC

Anthriscus cerefolium (L.) Hyssopus officinalis L.

aproximativ 20 – 40 cm inaltime aproximativ 60 – 100 cm înălțime
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OREGANO TRANDAFIR MARIA
BALSAM DE LAMAIE disponibil in ORGANIC av disponibil în ORGANIC

disponibil in ORGANIC Borago Origanum vulgare L. Rosmarinus officinalis L.
Melissa officinalis L.

pana la aprox. 50 cm înălțime, perenă 20 – 120 cm înălțime, bienală
aproximativ 80 cm inaltime

IUBIRE PURSLANE GOLDEN TARAGON RUS
disponibil in ORGANIC av disponibil în ORGANIC

AnthriLevisticum officinaleW.DJ Koch Portulaca oleracea L. ssp. sativa Ar temi s ia dracunculoides

aproximativ 150 cm inaltime aproximativ 15 - 40 cm inaltime aproximativ 90 cm inaltime

SALVIUL CERESMINT SPICATĂ VERDE PURSLANE
disponibil in ORGANIC Sal via officinalis L. Adisponibil în ORGANIC

Mentha spicata L. Portulaca oleracea L. ssp. sativa

continut ridicat de uleiuri esentiale, aprox. 
70 – 80 cm înălțime de creștereaproximativ 50 cm înălțime aproximativ 15 – 40 cm înălțime

28
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SORREL DE BELLEVILLE COMPACT DE VARĂ CRESCUL
Rumex acetosa L. Satureja hortensis L. disponibil in ORGANIC

Nastur t ium of ficinale

aproximativ 20 – 40 cm inaltime crestere compacta, ideala pentru cultivarea 
in ghiveci

aproximativ 30 – 60 cm înălțime

SORREL RED SCARLET SERPOLET DE CIMBRU WINTER PURSLANE CLAYTONE DE CUBA
disponibil in ORGANIC

Rumex sanguineus Thymus serpyllum L. Claytonia perfoliata

aproximativ 30 cm înălțime aproximativ 20 cm înălțime salata de legume, recoltat iarna pentru 
cultivare in camp deschis, cutii sau o sera 
neincalzita

sera, asemănătoare cu salata de porumb

crește din nou după prima tăietură

CRAMUS DE VARĂ CIMBRU IARNA CARE DE IARNA
disponibil in ORGANIC disponibil in ORGANIC

Satureja hortensis L. Thymus vulgaris L. Satureja montana L.

aproximativ 40 – 50 cm înălțime aproximativ 30 cm înălțime aproximativ 50 cm înălțime
29
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Specie specie latină varietate Organic Descriere Anual Bienala

BORJĂ Borago officinalis L. Albastru 50-90 cm înălțime, frunze cărnoase și ovale, flori albastru-violet X

frunze plate și mari, uniforme, producție mare, aromă intensă, >40 cm 
înălțimeASMĂŢUI Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Massa X

frunze fine ondulate, bune pentru producția de păstăi, precum și pentru câmp 
deschis. 20 - 40 cm inaltimeASMĂŢUI Anthriscus cerefolium (L.) Frisé Fin X

FENICUL Foeniculum vulgare Mill. Uzual 60 – 200 cm inaltime, aroma intensa X

ISOP Hyssopus officinalis L. Isop 50 – 80 cm înălțime, frunze mici, verde închis X

X

X

X

X

X

BALSAM DE LAMAIE Melissa officinalis L. Balsam de lamaie 80 cm înălțime, aromă de lămâie, frunze mijlocii mari

IUBIRE Levisticum officinaleW. DJ Koch Leuștean 150 cm înălțime, frunze fine

MENTĂ Mentha spicata L. Spicata 30 cm înălțime

OREGANO Origanum vulgare L. Oregano grecesc 35 cm înălțime, frunze ovale, verzi

OREGANO Origanum vulgare L. Oregano 50 cm inaltime, foarte aromat

PURSLANE Portulaca oleracea L. ssp. sativa De aur 15-40 cm inaltime X

PURSLANE Portulaca oleracea L. ssp. sativa Verde 15 – 40 cm înălțime X

ROZMARIN Rosmarinus officinalis L. Rozmarin 150 cm înălțime, frunze mici X

X

X

X

X

TARAGON RUS Artemisia dracunulus L. Tarhonul rusesc 100 cm înălțime, frunze aromate

frunze verzi, păroase, 5 cm lungime, 1,5 cm lățime, conținut ridicat de 
uleiuri esențiale, 80 cm înălțimeSALVIE Salvia officinalis L. Ceres

MĂCRIȘ Rumex acetosa L. De Belleville 20 – 40 cm inaltime, aroma proaspata si aromata

20 - 30 cm, frunze verzi cu vene roșii adânci. Bun pentru producția de 
babyleafMĂCRIȘ Rumex sanguineus Roșu Stacojiu

CRAMUS DE VARĂ Satureja hortensis L. Savur de vară 40 – 50 cm înălțime X

CRAMUS DE VARĂ
COMPACT

Satureja hortensis L. Summer Savory Compact compact, ideal pentru ghivece X

5-30 cm înălțime, mai sălbatic decât Thymus Vulgaris, tolerant la frig, 
aromă puternicăCIMBRU Thymus serpyllum Serpolet X

CIMBRU Thymus vulgaris L. Iarnă 30 cm înălțime, partea inferioară roșie a frunzelor, compactă X

CRESCUL Nasturtium officinale Nasturel 50 cm înălțime X

verde cu frunze pentru producția de iarnă în tuneluri sau câmp deschis. 
WinterhardyPORSLANĂ DE IARNA Claytonia perfoliata Claytone De Cuba X

CARE DE IARNA Satureja montana L. Savur de iarnă 50 cm înălțime X
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Rata de semințe

(g/100m²)
Rând/plantă

Distanța (cm)
plantă per ghiveci (10-

12 cm)
Semănat

timp - câmp deschis
Cultivare

temperatura
Germinaţie
temperaturaGerminator de lumină TSW

15 - 30 500 30/20 - 25 20 aprilie - iunie 20°C › 22°C

X

X

2 - 2,5 150 20 35 - 40 Martie aprilie 20°C 18 - 22°C

2 - 2,5 150 20 35 - 40 Martie aprilie 20°C 18 - 22°C

4 - 6 60 40 25 Martie aprilie 18°C 20 - 22°C

X

X

0,9 - 1,2 80 20 - 30 25 Martie aprilie 16°C 18 - 22°C

0,5 - 0,8 80 30/40 20 Mai 18 - 20°C › 22°C

2 - 5 80 50/4 - 50 20 Aprilie mai 18°C 20°C

X

X

X

X

X

0,05 50 30/30 35 Mai 20°C 20 - 22°C

0,1 40 25/25 30 Aprilie 20°C 20°C

0,1 40 25/25 30 Aprilie 20°C 20°C

0,4 - 0,6 30 20 20 Mai 16°C 18 - 20°C

0,4 - 0,6 30 20 20 Mai 16°C 18 - 20°C

0,7 - 1,3 40/30 Mai 18°C 18 - 22°C

X

X

X

0,2 50 50/50 20 Martie aprilie 18°C 18 - 20°C

5 - 7 150 30/40 35 Mai 18 °C 18 - 22°C

0,8 - 1 200 25/10 25 martie - mai 8 - 15°C 16 - 22°C

0,8 - 1 200 25/10 25 martie - mai 8 - 15°C 16 - 22°C

X

X

X

X

0,5 - 0,8 100 20 - 30/25 30 aprilie - iunie 18°C 20 - 25°C

0,5 - 0,8 100 20 - 30/25 30 aprilie - iunie 18°C 20 - 25°C

0,15 100 35 - 45/20 - 25 25 Aprilie mai 18°C 18 - 20°C

0,2 - 0,3 80 35 - 45/20 - 25 25 Aprilie mai 18 - 20°C 18 - 22°C

0,2 - 0,3 30 15/15 20 mai - august 10°C 12°C

0,25 40 15 - 20/1,5 30 Sept - martie 10°C 8 - 12°C

X 0,8 - 1 60 50/40 30 Mai 18°C 20 - 25°C
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SÂNGE DE TAURI DETROIT 2 BOLIVAR

frunze de culoare roșie, care oferă fiecărui 
amestec de salată accente colorate

soi de înșurubat târziu, rotund, 
uniform și viguros, cu randament ridicat

temperaturile scăzute ale nopții și cultivarea 
lentă cresc caracteristicile de culoare piele netedă, culoare interioară roșu închis, 

frunziș drept
aromă blândă

potrivit pentru piața proaspătă și 
industrieSpecific pentru frunze de pui

ROTE KUGEL 2 CURSA HILMARBURPEES DE AUR
soi rotund, cu piele netedă și rădăcină 
finăsoi original cu pulpa galbenă

calitate bună a gustului

plantă rezistentă

bun pentru recoltare vara și toamna

rezistență ridicată la șuruburi

culoare roșie interioară frumoasă

SFECLĂ
Beta vulgaris L. conditiva alef.

CRAPAUDINE

gustoase si fragede

calitate excelentă a gustului

rădăcină cu piele aspră
32

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



D WA RF BR OA DBEANS

MAJOR

plantă robustă și dreaptă cu randament ridicat

MAXI disponibil în ORGANIC soi timpuriu, stabil cu randament de tip „Witkiem”, cca. 
18 cm

obicei vertical cu păstăi rotunde atârnând peste 
frunziș păstăi lungi cu 4 – 5 semințe, de culoare brună

păstăile, care sunt ținute deasupra frunzelor (tip 
tipi), pot fi culese cu ușurință

Maxi este un soi foarte timpuriu și cu randament 
ridicat

culoarea semințelor: bej deschis

MAJA VROMA

beneficiile acestui soi sunt maturitatea foarte 
timpurie la cules și păstăile foarte lungi și rotunde

selecție de tip „Witkiem”, în special timpurie, cu gătit maro, 
potrivită pentru recoltare o singură dată

foarte uniform, aprox. Păstăi groase, lungi de 19 cm, agățate, care 
permit un randament ridicat cu o fructificare omogenărandamente mari

CALIMA foarte potrivit pentru piața proaspătă

fasole filet timpurie, cu păstaie lungă, rotundă, verde 
închis

obicei de creștere viguroasă, dreaptă

sortare omogenă, fină

culoarea semințelor: maro închis, marmură

FASOLE
Phaseolus vulgaris L.

SOLIMAN disponibil in ORGANIC

păstaie foarte timpurie, foarte cărnoasă și dreaptă

producție abundentă și eșalonată

culoarea semințelor: maro închis

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



ALPINISM

MATILDA
EVA disponibil in ORGANIC

soi rotund cu păstăi, foarte fină, fără sfori și cu 
formare târzie a semințelor, potrivit pentru piața 
proaspătăTARAMA soi cu un randament timpuriu foarte mare

foarte potrivit pentru producțiile în seră precum 
și pentru culturile timpurii și târzii în câmp deschisCuloarea semințelor: Negru

fasole timpurie spre mediu timpurie, cu păstăi late
creștere foarte viguroasă, randament 

ridicat, gust excelentmediu tardiv, reproducere foarte sigură pentru tot 
sezonul în câmp deschis

ușor de recoltat datorită obiceiului deschis

păstăi foarte drepte, de culoare verde închis, cu 
dezvoltare târzie a semințelorfoarte robust împotriva ruginii, de aceea 

potrivit în special pentru cultivarea târzie în 
câmp deschis

HELDA

GLORIA VERDEfasole timpurie spre mediu timpurie, cu păstăi late

extrem de potrivit pentru întregul deschis

sezonul de câmp

frunziș închis la culoare, foarte sănătos
verde închis, păstăi plate strâmte

randamente de încredere și în condiții 
meteorologice nefavorabile Obiceiul plantelor deschise este bun pentru cules ușor

soi cu recolte mari și sigure, și în condiții 
nefavorabilefoarte productiv calitate înaltă durabilă a păstăilor pe toată 

perioada de cultivare
perioadă lungă de recoltare

TERLI
NURIA (tip perona)

păstăi rotunde, verzi și drepte pentru piața 
proaspătă

TREBONA (tip perona)
păstăi drepte și foarte cărnoase

verde mediu
creșterea puternică deschisă a plantelor 

facilitează recoltarea
tip de plantă viguroasă și semideschisă

calitate superioară
producție de lungă durată și uniformă datorită 

capacității mari de recuperare a plantelorcalitate constantă a păstăilor până la sfârșitul 
perioadei de creștere

fără sfoară

NECKARKÖNIGIN disponibil în ORGANIC GOLDMARIE Gâtul

soi foarte bun cu păstăi rotunde pentru piața 
proaspătă și conservare

păstăi galbene adânci, lungi, late și drepte, bune și 
fragede la gust

păstăi lungi, rotunde, galbene adânci, cu randament 
deosebit de ridicat

Neckarkönigin este fiabil și bine încercat, și în 
condiții nefavorabile

timpuriu, productiv și viguros varietate de încredere

34
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SACHA KYLIE ( perona - tip )

crestere moderat viguroasa, cu o calitate buna 
si randament in conditii bune de iluminare

păstăi plate și cărnoase cu semințe limitate

dezvoltare

plantele sunt viguroase și au o bună capacitate de 
întărire a fructelormaturitate timpurie și randament în ciclul 

primăvară/vară

păstăi plate, cărnoase și fără fir, care sunt mai puțin 
predispuse la apariția semnelor de semințeBLAUHILDE

un Neckarkönigin cu păstăi albastre, cu păstăi 
lungi, rotunde, care devin verzi în timpul gătirii

randament ridicat și robust

culoarea semințelor: bej

FRANCEZĂ PITICĂ
FASOLE

Lungimea podului (ap-
aprox.)

Diametrul podului
(aproximativ.)

Maturitate Culoarea podului Rezistențe TSW (aprox.) Utilizare

MAXI
MAJA

foarte devreme

din timp

verde mediu

verde mediu

18 - 20 cm

18 - 20 cm

10 mm

9 - 10 mm

-
-

320 g

400 g

piata proaspata

piata proaspata

piata de proaspete /
industrieCALIMA mediu timpuriu verde inchis 18 - 20 cm 7 mm HR: BCMV, Cl 240 g

SOLIMAN foarte devreme verde inchis 16 - 18 cm 7 - 8 mm HR: BCMV, Cl 200 g piata proaspata

FASOLE CATARARE Lungimea podului

(aproximativ.)
GR OPF Forma pod Maturitate Culoarea podului Lățimea podului Rezistențe

BLAUHILDE

SACHA

KYLIE

GLORIA VERDE

Gâtul

TARAMA

TERLI

NECKARKÖNIGIN

MATILDA

HELDA

TREBONA

GOLDMARIE

EVA
NURIA

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

rundă

apartament

apartament

plat + lat

rundă

oval
rundă

rundă

rundă

plat + lat

oval
plat + lat

oval
apartament

mediu târziu

din timp

mediu târziu

din timp

mediu târziu

mediu târziu

mediu târziu

mediu târziu

foarte devreme

din timp

foarte devreme

foarte devreme

foarte devreme

din timp

albastru

verde mediu

verde mediu

verde inchis

galben intens

verde inchis

verde mediu

verde inchis

verde inchis

verde mediu

verde mediu

galben intens

verde inchis

verde mediu

25 -27 cm

24 - 26 cm

18 - 20 cm

25 -27 cm

23 - 25 cm

28 cm

24 - 26 cm

27 - 28 cm

15 - 18 cm

24 - 26 cm

25 - 27 cm

24 - 26 cm

26 - 28 cm

18 - 20 cm

13 mm

21 - 23 mm

16 - 18 mm

20 - 23 mm

13 mm

17 mm

12 - 15 mm

14 mm

7 - 9 mm

20 - 236 mm

13 - 14 mm

18 - 20 mm

18 mm

16 - 18 mm

HR: BCMV

HR: BCMV

HR: BCMV

HR: Cl

-
HR: BCMV, Cl

HR: BCMV, Cl

HR: BCMV

HR: BCMV

HR: BCMV, BYMV

-
HR: BCMV

HR: BCMV

-

=
=

=
=
=
=
=
=

GR = sera
Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.

OPF = câmp deschis 35
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VARZA DE BRUXELLES CONOPIDĂ

IGOR F1 disponibil în ORGANIC

soi mediu târziu, cu randament ridicat NECKARPERLE
crestere viguroasa, aprox. 80 cm înălțime, 

deosebit de stabil formează flori cu arc înalt, fin cicatrice, 
perioadă lungă de recoltare

mugurii sunt de culoare verde închis, fermi, 
netezi și de calitate uniformă de sus până jos potrivit pentru vânzarea de plante către 

grădinarii amatori

rezistenta foarte buna la inghet, plante 
sanatoase

potrivit pentru culesul manual, precum și 
pentru culesul la mașină ASCUŢIT

GRONINGER doar in BIO

verde mediu

plantă viguroasă, care dezvoltă mere mari 
închise

CHANA F1

VARZĂ varza albastra cu cap compact bine 

umpluta pana la varf

pentru primăvară foarte devreme, gust dulceBrassica oleracea

36
Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



KO HLRABI

PURPLE AZUR-STAR disponibil în ORGANIC

cea mai timpurie varietate de forțare albastră și 
câmp deschis, robustă împotriva șurubării

potrivit pentru cultivarea la încălzire și la rece 
sub sticlă, în special pentru producțiile timpurii în 
câmp deschis

bulb ușor plat rotund, albastru profund, 
fraged, cu tulpină înaltă

NORIKO ALB KOHLABRI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.
guli-rabe timpurii, albi, de câmp deschis, cu 

multe frunze, pentru cultivarea la începutul 
verii, vara și toamna AZUR-STAR

bulb mare si fraged cu tulpina inalta
NORIKO

semănat recolta

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagramele de mai sus.
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MORCOV CELERI AC

MERIDA F1 disponibil în ORGANIC

tip Nantaise mediu timpuriu

frunziș foarte stabil și sănătos

MARTE disponibil în ORGANIC

varietate versatilă

rădăcină netedă cu carne foarte albă termen 

de valabilitate bun

excelente frunze verticale, 

tolerante la septoria

ca morcov strâns pentru recoltare din vară 
până în toamnă

potrivit și ca morcov de procesare

BULB FENÍCUL

MORCOV

ȚELINĂ

ROTHILD disponibil în ORGANIC MONARH

Foeniculum vulgare L. rădăcină foarte colorată și bine unsă cu unt 

conținut foarte mare de caroten

frunze viguroase, drepte

Daucus carota L. excelent pentru depozitare, gust dulce și 
plin

Apium graveolens L.
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BULBFENIC
FINAL disponibil în ORGANIC

această selecție produce bulbi rotunzi, fermi, 
grei și de dimensiuni foarte uniforme

robustețea excelentă împotriva șurubării 
permite producția pe tot parcursul sezonului 
în câmp deschis

frunzișul verde mediu crește vertical și 
rămâne sănătos mult timp

semănat direct posibil din (iunie –) iulie 
pentru recoltare în septembrie – octombrie

MORCOVI INFORMAȚII DE SOI pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Lungime
[cm] (aprox.)

Ciorchine
morcov

Spălat
morcovvarietate Tip Maturitate Formă Depozitare Industrie

mediu
din timp

MERIDA F1 NANTAISE 19 - 23 - - - - - -

ROTHILD GIGANTUL ROSU târziu 18 - 20 - - - - -

MORCOVI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

MERIDA F1

ROTHILD

semănat

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagramele de mai sus.

recolta
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disponibil în ORG ANIC

VIT ÎNGHEŢ

frunzele sunt nervurate, verde închis și 
ovale

crestere rapida in conditii de frig 

frunza verde foarte inchis

flexibil în utilizarerandamentul este mai mare decât soiurile 
comparabile, prin urmare potrivite în special 
pentru cultivarea în sere sau politunele toamna 
și iarna

capacitate bună de depozitare după recoltare

BAVAL MECI disponibil în ORGANIC

varietate cu semințe mari

frunză lungă, lată

potrivite pentru producția de salată verde

varietate care se adaptează la toate tipurile 
de cultură

rezistenta foarte buna la supramaturare

capacitatea si densitatea plantei asigurand 
randamente mari

SALATA DE PORUMB
ELAN

Valerianella l ocusta L.

varietate cu ciclu scurt pentru producția de 
primăvară și toamnă

potrivit și pentru trape multiple

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



PAUDIUM VALENTIN

rezistență bună la căldură

flexibil în utilizare

frunză verde închis

referinta pentru productia de vara

varietate pentru producția de vară sub 
trape multiple și plase

capacitatea de a crește la temperaturi ridicate

randamente ridicate chiar si in 
conditii dificile

salată de miel rezistentă

frunză groasă în relief cu culoare închisă

frunzele ușor în formă de lingură îl fac 
pe Valentin unic

SALATA DE PORUMB RECOMANDARE DE CULTIVARE

varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

VIT

BAVAL

ELAN

ÎNGHEŢ

MECI

PAUDIUM

VALENTIN

recoltare (câmp deschis)

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagramele de mai sus.

semănat (câmp deschis) plantare (casa de sera) recolta (casa de sera)
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LUNG

PALADIU F1 disponibil în ORGANIC

FLAMINGO F1 disponibil in ORGANIC

soi robust, potrivit în special pentru 
cultivarea solului vara și toamna varietate dovedită pentru cultivarea pe tot 

parcursul anuluifoarte devreme și producții mari chiar și în 
condiții de vreme caldă potrivit pentru cultivare în substrat sau sol

fructe excelente, uniforme, verde închis, cu 
termen de valabilitate bun abilități excelente de regenerare 

și perseverențărezistență intermediară la mucegaiul 
pudră și la arsurile capului robust împotriva putregaiului de pitiu

începe plantarea la sfârșitul lunii martie

BELLA F1

varietate cu cca. Fructe de 30 cm lungime, fără 
semințe, strălucitoare, de culoare verde închis

MIDI
potențial de randament ridicat datorită rodării 

timpurii și creșterii viguroase

potrivit optim pentru cultivarea solului pe tot 
parcursul anului

CASTRAVETE
disponibil în ORGANIC

Cucumis sativus L. PASKA F1

aproximativ 25 cm lungime, verde închis 
strălucitor, fructe subțiri

randament timpuriu, ridicat și prelungit

cultivare neproblematică sub folie sau în 
câmp deschis cu plante precultivate
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COCK TA IL Tăiător

SONJA disponibil în ORGANIC

castraveți de câmp deschis timpuriu și cu 
randament ridicat cu cca. 25 cm lungime, verde 
închis, fructe abia negiIZNIK F1 SWING F1

formă foarte dreaptă și subțire, complet 
lipsită de amarcastravete verde proaspăt, strălucitor, cu 

coajă netedă; lungimea fructelor aprox. 10 cm
castravete verde închis, partenocarpic, ușor 

lucios, cu un miez mic și o porțiune mare de 
carne deschisă la culoare potrivit pentru cultivarea timpurie sub sticlă 

și pentru întreg sezonul în câmp deschis
fruct partenocarpic fructele sunt fără amar, crocante, cca. 20 – 

25 cm lungime înflorire mixtă

aroma intensiva de castravete
maturare foarte timpurie și randament ridicat; 

cu până la 5 fructe pe axila frunzei robust împotriva condițiilor meteorologice 
nefavorabile și a bolilorpentru cultivare din primăvară până toamna 

în sol sau substrat; potrivit optim pentru 
cultivarea în containere

potrivit optim pentru cultivare în câmp 
deschis și sub sticlă HEIKE F1

gust intens de castravete; legume crocante, 
proaspete pentru gustare înflorire predominant feminină, deci 

timpurie și cu randament ridicat

fructe aprox. 35 cm lungime, zvelt, verde 
închis, complet lipsit de amar

pentru cultivare în rame reci, sub folie și în 
câmp deschis; potrivit și pentru vânzarea de 
plante către grădinarii amatori

TANJA
LOUISA F1

castraveți de câmp liber complet amar cu 
puțini tepi Complet femelă (partenocarp), hibrid F1 fără 

amar. Uniformitate mare, fructe de culoare verde 
închis, greutate cca. 500 gr. Lungime aprox. 35 
cm

lungime aprox. 30 cm 

înflorire mixtă

valoroase pentru producția în câmp deschis și 
vânzările de răsaduri

Foarte timpuriu și recolte mari chiar și în 
condiții de vreme caldă. Varietate ideală pentru 
piața de amatori

Zile până la maturitate: ~60 (indoor) 
HR: Ccu, Pc
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MINI

JOUNIA F1 SILOR F1

mini castraveți cu creștere timpurie și foarte 
uniformă

verde inchis, uniform, 18 – 20 cm lungime, 
fructe usor rupte

fructele au o lungime de 16 – 18 cm, cu o calitate foarte 
bună a fructelor și termen de păstrare

potrivit pentru cultivare din primavara pana 
toamna in sere sau sub folie, are o perioada 
lunga de recoltare

potrivit pentru cultivarea pe tot parcursul anului

CASTRAVETI DE SERAINFORMAȚII DE SOI pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Sol
cultură

Substratul
culturăvarietate Tip GR OPF Partenocarpic Rezistenţă

BELLA F1, PALLADIUM F1

FLAMINGO F1

PASKA F1

SILOR F1

IZNIK F1

lung - - - HR: Ccu, Cca IR: Px

lung - - - - HR: Ccu, Cca IR: Px

mediu - - - - - HR: Ccu, Px IR: Pcu, CMV

mic de statura - - - - - HR: Ccu IR: Px, CMV, CVYV

cocktail - - - - HR: Ccu, Px

CASTRAVETI DE CAMP DESCHIS INFORMAȚII DE SOI pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

varietate Tip GR OPF Partenocarpic Rezistenţă Comentarii

DIAMANT F1 murarea castraveților - - HR: Px, Ccu IR: CMV robust împotriva mucegaiului pufos

varietate robustă pentru toate condițiile 
de cultivare

PROFI F1 murarea castraveților - - - HR: Px, Ccu IR: CMV

SWING F1 Tăiător - - - HR: Px, Ccu castraveți de câmp crocanti

GR = cultivare sub sticlă OPF = cultivare în câmp deschis

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagramele de mai sus.
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MURATAREA

DIAMANT F1 disponibil în ORGANIC

varietate partenocarpică

compact cu lastari laterali scurti si puternici

fructele sunt drepte, netede și verde închis

foarte robust împotriva mucegaiului, 

raport lungime/lățime: 3,1:1

PROFI F1 disponibil în ORGANIC

soi partenocarpic, neted, profesional cu 
randamente foarte mari pentru industria 
conservelor

MURAT DE CASTRAVETI
Cucumis sativus L.

forma și culoarea ideală a fructelor, calitate 
interioară foarte bună și calități de conservare

raport lungime/lățime: 3,1:1
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ANET F1

fructe mari, strălucitoare, mov închis, 
alungite, alungite, cu un caliciu verde, ușor 
țepuși

o varietate profesională convingătoare

recolte timpurii și bogate, greutatea 
fructelor aprox. 350 g

ELISA F1

vinete foarte timpurii, rotund-ovale, cu un 
caliciu usor teptat, greutatea fructelor aprox. 350 
gVINETE

Solanum melongena L.
fructul ferm este strălucitor și violet închis are 

o perioadă lungă de recoltare ideală și pentru 

vânzarea plantelor tinere
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DELIKATA NORLI
păstaie lungă

foarte productiv

calitate excelentă a gustului

foarte timpuriu, soi verde mediu 'Snow 
Pea', crestere viguroasa, stabila, cca. Înălțime 
de 30-50 cm, păstăile nu au fibre de liberian

foarte dulce

rezistent la Fusarium oxysporum

KARINA disponibil în ORGANIC VADA

plantă viguroasă cu susceptibilitate scăzută la 
adăpostire

varietate ideală pentru piața proaspătă

plantele vitale, de culoare verde închis, poartă 
păstăi lungi, groase, foarte bine umplute, cu boabe 
uniform colorate

plantă rezistentă, foarte productivă

baza de păstăi este concentrată la capătul 
tulpinilor ușurează culesul

mediu timpuriu, cu randament foarte mare MĂZARE
Pisum sativum L.
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FARINTO
disponibil în ORGANIC

HANIBAL
disponibil în ORGANIC

calitate bună combinată cu randament ridicat 
și robustețe la iernare

pentru recoltare toamna si iarna

frunze de culoare verde închis, fără 
formarea de bulbi

PRAZ   – SOIURI POLLINIZATE DESCHISINFORMAȚII DE SOIpentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest
Lungimea axului

(normal
cultivare)

Dezvoltare
timp

Frunziş
culoarevarietate grup Obiceiul frunzișului

HANIBAL Herbstriesen 2 mediu

FARINTO Iarna Blaugrüner încet

PRAZ   – TIPURI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

varietate Plante/m² ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

PRAZUL
PRAZ   DE TOAMNĂ 14 - 20

Allium porrum L.

PRAZ   DE IARNA 14 - 20

semănat plantare recolta

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagramele de mai sus.
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LENY disponibil în ORGANIC MOZART

HR: Bl: 16, 19, 21, 23EU, Nr: 0; IR: LMV: 1. HR: Bl: 16 – 28EU, Nr: 0; IR: LMV: 1.

Batavia capete mari, foarte grele, cu culoare 
verde deschis, strălucitor

salata verde Batavia mare, formatoare de cap, 
verde deschis, cu marginea frunzei roșii și nivel de 
rezistență îmbunătățit

formarea capului semideschis cu cea mai 
bună calitate a păstrării pe teren potrivit pentru cultivarea pe tot parcursul anului

foarte robust împotriva mucegaiului specialitatea regională

salată crocantă, pentru cultivarea în 
câmp deschis și în seră

CALMAR

amabili cultivatori de icerbeg prietenosi

cultivare din primăvară până în toamnăBARCELONA

HR: Bl: 16, 19, 21, 23EU, Nr: 0.

un tip mare cu multe frunze exterioare și o 
formă de cap rotund

SALATĂ VERDE
LARISSA Lactuca sativa

frunzele largi de acoperire facilitează 
ambalarea și optimizează prezentarea

Salată de seră cu creștere rapidă pentru 
grădinarii amatori

formă stabilă a capului în primăvară frumos, culoare verde blond, frunze netede 
gustoase
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DINAMITĂ IOAN SUSANA

HR: Bl 16, 17, 19, 21 Nr: 0,IR: LMV: 1 HR: Bl: 16 – 28EU HR: Bl: 16 – 22, 24, 25, 28, Nr: 0; IR: LMV: 1

John este o selecție specială pentru cultivarea 
untului de seră în timpul orelor de lumină 
crescute

Primele afide rezistente (împotriva 
Nasonovia ribisnigri), tip butterhead, pentru 
producția de primăvară și începutul verii în 
câmp deschis

salată verde proaspătă, strălucitoare, de 
dimensiuni medii-mare

varietate uniformă cu frunze de culoare verde 
deschis și capete bine umplute; pentru timpi scurti de 
cultivare

foarte rezistent la căldură, puternic împotriva 
arsurilor vârfului, extrem de robust împotriva 
înșurubării, precum și insensibil la putrezirea fundului

Soi mediu de culoare verde cu cap mediu 
mare care se închide devreme. Rezistent 
împotriva majorității raselor de mucegai răsaduri foarte atractive cu frunze 

rotunde

SYLVESTA disponibil în ORGANIC MILANO EDOX

HR: Bl: 16, 17, 19, 21, 23EU, Nr: 0; IR: LMV: 
1

HR: Bl: 16, 21, 23, IR: LMV: 1 HR: Bl: 16, 17, 21, 23EU; IR: LMV: 1

Salată verde foarte drăguță, mare, cu capete 
perfect închise, pentru producția în câmp 
deschis primăvara, vara și toamna

salată roșie, mijlocie-mare, pentru întreg 
sezonul în câmp deschisVarietate de culoare verde mediu, cu capete 

grele, robuste împotriva înșurubării
formarea sigură a capetelor, frunze fine

Baza foarte bine inchisa, suprafata mica de 
taiere si culoare verde mediu luciosde ani de zile o varietate foarte populară 

pentru grădinarii amatori, datorită 
combinației dintre calitatea atrăgătoare a 
răsadurilor și siguranța cultivării

Toleranță bună la arsuri chiar și la 
temperaturi ridicate de vară
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SENORITA doar in BIO

HR: Bl: 16 – 26, 28EU

Lolo rossa salată verde bine umplută, 
grea, cu putere de creștere excelentă

formare deschisă pe tot parcursul anului a 
capului, frunze ondulate mediu-aspre

rădăcinile puternice îmbunătățesc puterea de 
rezistență și stabilitatea cultivării

SALATĂ VERDE RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

CAPUL DE UNT Plante/m² ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

SYLVESTA 10

EDOX (roșu) 10

LARISSA 16

IOAN 14 - 16

AISBERG

BARCELONA 7

BATAVIA

MOZART, LENY 7 - 8

LENY 16

LOLLO ROSSA

SENORITA 9 - 11

plantare (câmp deschis)

calitate excelentă a răsadului Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.

recoltare (câmp deschis) plantare (sera) recolta (sera)
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BUCHETE

DAMAST

ceapă de strângere cu frunziș verde foarte 
închis, strâns, vertical și un tulpin alb, bun 
pentru strângere

productivitate ridicată de recoltare datorită 
plantelor uniforme, mijlocii grosiere și eficienței 
ridicate de curățare

OT S

obicei de creștere compactă pentru sezonul în 
câmp deschis pe tot parcursul anului

calitate foarte bună de păstrare pe teren și 
sănătate bună a plantelor

nu rezistent la iarnă

MATRICE FIGARO

CEAPĂ IR: Foc, Pt soi cu bulb conic, foarte alungit, 
brun-roz

vertical, de tip intermediar, cu ușoară 
umflare a beculuiAllium cepa L. soi adaptat la semănatul de primăvară

creștere viguroasă cu frunziș întunecat și 
robust

termen de valabilitate bun

becul este bulbos
convinge prin uniformitate și 

robustețe împotriva șurubării
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RADACINA DE PATRUNJEL

HALBLANGE RACE HERMES

rădăcină de pătrunjel, de tip semilung

rădăcină netedă și culoare foarte atractivă

ideal pentru piața proaspătă și industrie

frunziș robust și închis la culoare

PA RSNIP

ZEBRUNE

guler destul de subțire. Bec maro roz. 
Rezistență bună la șuruburi.

poate fi păstrat la frigider. Foarte 
productiv. RADACINA DE PATRUNJEL
utilizate pe piața proaspătă și în 
industrie.

DE GUERNESEY doar in ORGANIC
Petroselinum crispum var tuberosum

selecție rustică
gust intermediar intre ceapa si ceapa.

bec conic.
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ARDEI IUTI

GORRIA HYPER F1

basca tipică ardei iute foarte picant și foarte timpuriu care 
se maturizează de la verde deschis la roșu aprins

aromă puternică
fructele au aproximativ 15 – 20 cm 

lungime, netede și ușor de recoltat datorită 
tulpinilor lungi

planta destul de inalta

obicei aerisit
foarte robust împotriva putregaiului capătului florilor și a 

crăpăturilor fructelor

SUMHER F1 disponibil în ORGANIC

ardei iute turcesc atractiv, strălucitor, 
aromat de tip „Demre sivrisi”

PIPER fructele subțiri, ușor spiralate, sunt picante când 
sunt verzi, devenind roșu închis și mai fierbinți odată 
cu maturitateaCapsicum annuum L.

foarte uniformă și cu randament ridicat
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ARDEI IUTI RECOMANDARE DE SOI pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Fructe
formă

Culoare: maturare
de la > la

Lungime
în cm

(aproximativ.)

Diametru
în cm

(aproximativ.)
varietate Tip Rezistențe

GORRIA Ardei iute verde > roșu 10 - 14 2 - 4 -

HYPER F1 Ardei iute verde deschis > roșu deschis 18 2 -

SUMHER F1 HR: TMV, ToMV,
PMMoV 1,2 BePMVDemre sivrisi verde > roșu 24 2

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.
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ARDEI DULCI

STEA DE AUR F1 disponibil în ORGANIC

se maturizează de la verde la galben, un 
ardei semi-Lamuyo

AGIO F1 disponibil in ORGANIC
lungime: aprox. 12 – 14 cm, diametru: 

aprox. 9,5 – 11 cm
un ardei maghiar cu fructe tipice galben-

verzui care se coc portocaliu-rosu fructe extrem de groase, crocante și 
dulci

un randament timpuriu ridicat se realizează cu 
fructele grele, conice, care sunt de cca. 14 cm greutate fructe: aprox. 300 g

frunzișul puternic protejează fructele de 
arsurile solare

fr

LAMUYO F1 PARTENER F1

ARDEI DULCI HR: Tm 0 IR: TSWV

Capsicum annuum L. varietate foarte versatilă soi timpuriu cu pulpa groasă și fermă

lungime: 15 -18 cm termen de valabilitate bun. Randament bun.

latime: 8 - 10 cm nu foarte susceptibil la necroză apicală.

lungime: 18 - 20 cm / latime: 6 cm
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ESTILO F1 disponibil în ORGANIC PALLADIO F1 PATRIZIO F1

ardei Dulce Italiano dulce și cu fructe lungi, 
care se maturizează de la verde la roșu

fructele devin verde în galben odată cu 
maturitatea

ardei mediu timpuriu, viguros cu plante 
foarte stabile

lungime: aprox. 20 – 22 cm, diametru: aprox. 
6 cm

are formă și culoare asemănătoare cu 
tendințele mediteraneene

fructe cu pereți groși, blocate, care se transformă 
de la verde închis la roșu odată cu maturitatea

are un gust plăcut blând când este încă 
verde

poate fi combinat cu ardeiul Atris 
de culoare rosie

robust împotriva arsurilor solare și a putregaiului final 
al florilor

recolte timpurii și totale foarte mari randament foarte timpuriu cu randament total mare

ideal pentru vânzarea plantelor tinere

ARDEI DULCI RECOMANDARE DE SOI pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Fructe
formă

Culoare: maturare
de la > la

Lungime
în cm

(aproximativ.)

Diametru
în cm

(aproximativ.)
varietate Tip Rezistențe

PATRIZIO F1 HR: TMV, ToMV,
PMMoV, IR: TSWV 0Piper blocat verde > roșu 11 9

GOLDENSTAR F1 tip Lamuyo verde > galben 13 11 IR: TSWV P0

KOSTAS F1 HR: TMV, ToMV,
PMMoVTip bulhorn verde > roșu 16 6

KOSTAS F1
PALLADIO F1 Tip bulhorn verde > galben 19 6 -

se maturizează de la verde la roșu, un tip 
de bulhorn dulce cu fructe scurte, conice

PARTENER F1 Tip bulhorn verde > galben 19 6 IR: TSWV

randamente ridicate timpurii și totale

ESTILO F1 HR: TMV, ToMV,
PMMoVDulce Italiano verde > roșu 21 6

lungime: aprox. 15 – 17 cm, 
diametru: aprox. 6 cm maghiară

piperAGIO F1 verde menta > portocaliu
roșu

HR: TMV, ToMV,
PMMoV 214 6

ideal pentru vânzarea plantelor tinere
Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.
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CARAT doar in BIO
UCHIKI KURI

plantă alergătoare tipul său Hokkaido cu piele roșie portocalie 
este unul dintre cele mai populare dovlecei 
comestibiletip mini-Muscat

calitate excelentă a gustului abia nervurat, varietate târâtoare

ideal de vanzare la bucata fructele sunt rotunde spre sus-rotunde; carne 
galben închis

ORGANIC

SUCRINE DU BERRY doar in BIO SPAGHETTI VEGETAL doar in

plantă alergătoarefruct verde închis care devine galben când este 
copt pulpa arată ca spaghete tari când este gătită

DOVLEAC carne roșie portocalie

calitate bună
Cucurbita pepo L.
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GĂLUSTE DULCE doar in BIO MUSQUEE DE PROVENCE disponibil în ORGANIC

tip patidou fruct verde închis care devine galben când este 
copt

calitate excelentă a gustului
carne roșie portocalie

gust excelent de castane
calitate bună

ROUGE VIF D'ESTAMPES doar in BIO

PLEINE DE NAPLES
tip platidou plantă alergătoare

calitate excelentă a gustului pot fi vândute în felii

gust excelent de castane semințele sunt situate doar în partea de jos

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



SERĂ

GIROX F1

IR: Foc 2

FAMOX F1 rasă roșu aprins pentru cultivarea în seră 
vara, precum și pentru câmpuri deschise ca 
kilowareridiche mică pentru cultivarea în seră iarna

potrivit pentru comercializare fără frunziș și 
pentru recoltarea și sortarea la mașinăcultivare posibilă și la temperaturi mai 

scăzute

potrivit pentru marketing ca produs 
grupat

JANOX F1 LENNOX F1

IR: Foc 2 IR: Foc 2

hibrid roșu aprins pentru cultivare vara ridiche mică de culoare roșie intens pentru 
cultivarea de vară cu bază de rădăcină fină

RIDICHE foarte uniform, cu frunziș compact frunzișul verde închis este robust și stabil
Raphanus sativus

potrivit pentru recoltarea la mașină și 
strângere datorită uniformității sale ridicate

potrivit pentru comercializare ca produs 
grupat sau, de asemenea, fără frunziș
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TOPSI

ridiche mică rotundă, stacojie, cu creștere 
rapidă, cu rădăcină fină

potrivit pentru cultivarea sub sticlă, precum 
și pentru producția timpurie în câmp deschis și 
cultivarea protejată sub folie

RIDICHI MICI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Plante/m²
varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

GH FL

FAMOX F1 238*

GIROX F1 238

LENNOX F1, JANOX F1 238

TOPSI 238

semănat (seră) recolta (casa de sera) * = sera rece

GH = sera FL = câmp deschis

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.
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CÂMP DESCHIS

SOLARIS F1 ANNABEL F1

hibrid robust, de încredere, cu frunziș 
stabil

ridiche mică de culoare roșu deschis 
strălucitor pentru câmpuri deschise, potrivită în 
special pentru cultivare varaELLIS F1 ridiche mica foarte uniforma, rotunda, rosu 

aprins, cu radacina fina frunziș foarte uniform, stabilRidiche cu frunziș compact pentru 
culturile de câmp de vară

pentru producția în câmp deschis pe tot parcursul anului

mașină de spălat

ISIS F1 RAXE disponibil în ORGANIC

SORA
ridiche mică foarte uniformă pentru cultura de 

vară cu o culoare roșie strălucitoare
ridiche mică de culoare roșie strălucitoare 

pentru producție în câmp deschis, cu frunziș 
compact, ușor de adunat

ridiche de câmp deschis roșu aprins cu 
frunziș mediu lung, care poate fi îmbinat bine

frunzișul sănătos rămâne compact și ușor de 
împachetat, chiar și la temperaturi ridicate Raxe este robust împotriva stăpânirii

bază rădăcină fină

rădăcina este rotundă, rezistentă la spargere și 
robustă împotriva stropirii

pentru cultivarea în aer liber din primăvară până în 
toamnăpentru producția în câmp deschis din primăvară 

până în toamnă
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PATRICIA disponibil în ORGANIC

mediu-lung, uniformă, cilindrică, ridiche 
roșu aprins cu vârful alb

GAUDRY 2 CE RTIFI ED DE 
AGRICULTURA

FR - BIO - 01
UE calitate interna excelenta

cu creștere rapidă, dar lent de săpat frunziș mediu lung, viguros, foarte ușor de 
adunat

ridiche cu vârf alb

RIDICHI MICI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Plante/m²
varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

GH OPF

SOLARIS F1 200

ANNABEL F1, ISIS F1 200

ELLIS F1 200

TOPSI 270 200

RAXE 140

SORA 140

PATRICIA 270* 200

semănat (câmp deschis) recoltare (câmp deschis)

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.
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JA PA NESERADISH

LORENZ F1

tip scurt de ridiche japoneză

toleranță bună la șuruburi

poate fi consumat crud sau fiert

gust dulce

FIDELIUS F1
MERLIN F1

foarte alb, aprox. 25 cm lungime, rădăcină 
cilindrică, cu frunze cu muchii întregi și un gust 
ascuțit de ridiche

ridiche zveltă, albă bucată japoneză, cu 
coajă netedă și lungimea sfeclei de cca. 40 cm, 
puțin mai rapid în dezvoltare decât Lancelot, 
frunze stabile F1, gust ușor

GAWAN F1numai pentru cultivarea de vară, se formează și când 
este supracoaptă

frunziș viguros

rădăcini de mărime medie
nici un cap verde hibrizi uniformi cu rate mari de aberatie

rezistență îmbunătățită la Verticillium
prezentare buna, foarte uniforma ca 

forma si marime

JAPONEZ
RIDICHE

RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Lungimea rădăcinilor

(cm)varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

LORENZ F1 18 -20

GAWAN F1 25 - 28
LANCELOT F1

ridiche japoneză zveltă, albă strălucitoare FIDELIUS F1 25 - 28

aproximativ 40 cm cu o piele extrem de 
netedă LANCELOT F1 35 - 40

frunze stabile, gust blând
MERLIN F1 35 - 40

hibrizi uniformi cu rate excelente de aberatie

semănat (câmp deschis) recoltare (câmp deschis)

64 GH = sera FL = câmp deschis Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.

Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



ALȚII

OSTERGRUSS ROSA 2 disponibil în ORGANIC NOIR LONG MARAICHER doar in BIO

foarte moale

rădăcina unei prezentări frumoase

potrivit pentru semănat de primăvară și vară

buna conservare

selecție foarte omogenăEISZAPFEN

calitate bună a gustului

lent de săpat

NOIR LONG POIDS D'HORLOGE

varietate rezistentă, cu o durată de valabilitate 
bună și performanțe foarte bune pe câmp (lent de 
săpat)

în zonele neînghețate, re-frunze 
primăvara pentru recoltare târzie

NOIR GROS ROND D'HIVER disponibil în ORGANIC

termen de valabilitate foarte bun

rădăcină sferică / calitate interioară albă excelentă

RIDICHI LUNGI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest

Plante/m²
varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

GH OPF

OSTERGRUSS ROSA 2 - -

NOIR GROS ROND D'HIVER -

semănat (câmp deschis)

GH = sera OPF = câmp deschis

recoltare (câmp deschis)

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus. 65
Informațiile de mai jos sunt doar orientative și, prin urmare, nu constituie o garanție a recoltei.



VENEŢIA MONTANA

selecție de tip „Eruca sativa” cu formă de 
frunze zimțate de rucola sălbatică

soi robust, verde închis, cu frunze fin pene

crestere foarte rapida aromă intensă

recomandat mai ales pentru toamna 
tarzie, iarna si cultura primavara

doar in BIO

TOSCANA ROMA

datorită înfloririi târzii, acest soi este 
predestinat cultivării de vară

tip robust, verde închis, cu frunze puternic 
dintate

considerabil mai mult timp păstrarea 
calității pe teren cu creștere uniformă

frunză verde închis, zimțată, cu o lamă puțin 
mai lată și, prin urmare, un randament mai mare 
pe unitate de suprafață

RACHETA
Eruca vesicaria ssp. sativa
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BARBY RHU

o nouă selecție de smog elvețian cu tulpină 
roz

sus
strălucitor

cu
oductie

creștere uniformă, optimă pentru producția de 
babyleaf

fre

colorare roz puternic a nervurilor tulpinii și 
frunzelor

frunze stabile și termen de valabilitate bun 
după recoltare

PASĂRĂ DE FOC

culoarea frunzelor roșu intens

planta compacta

BARESE doar in ORGANIC structură frumoasă a frunzei cu conservare 
extinsă după recoltare

varietate compactă de vânzare la bucată
perfect pentru frunze de pui și salate mixte

pentru semănat de vară târzie, recolta de 
toamnă și iarnă

CHARD ELVETIAN
VERTE À CARDE BLANCHE 3 
RACE B

Beta vulgaris L. var. vulgaris

doar in BIO

prezentare comerciala foarte frumoasa

referință pe piață
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BLANC GLOBE À COLLET 
VIOLET RACE NORDIK

DE MILAN À FORCER À COLLET 
ROSE RACE AUDRICdoar in BIO

rezistență bună la frig varietate timpurie, foarte uniformă

guler fin frunze mici, drepte, cu guler fin

omogenitate foarte buna rezistență bună la șuruburi

BLANC GLOBE À COLLET 
VIOLET doar in ORGANIC

rezistență bună la frig

guler subțire

omogenitate foarte buna

DE NANCY À FEUILLE 
ENTIÈRE RACE MIRA

fără săpat, pivot fin

selecție foarte omogenă

NAPI pentru recolta de vara si toamna 
toamna

Brassica rapa var. rapa L.
JAUNE BOULE D'OR

frunze tăiate

rezistență bună la frig

ideal pentru amestecuri pot-au-feu
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MISTRAL F1

hibrid rotund, alb de nap, potrivit pentru toate 
perioadele de cultivare

Dezvoltare puțin mai lentă decât Polar F1

frunziș compact, gust blând

dimensiune optimă de recoltare cu un 
diametru de sfeclă de cca. 8 - 10 cm

VACAZA DE PRIMAVARA F1

mai ales pentru semănat timpuriu, adică doar pentru 
semănat până la sfârșitul lunii aprilie (primele seturi)

napi rezistent la împușcare și spargere, cu un 
timp de dezvoltare scurt, cu 5 - 7 zile mai rapid 
decât Polar F1

sfeclă albă strălucitoare, sferică, cu frunziș 
compact verde închis

POLAR F1

Nap alb omogen de bună calitate care poate 
fi cultivat tot timpul anului, în funcție de regiunerecoltare optimă cu un diametru de sfeclă 

de cca. 8 - 10 cm

potrivite atat pentru impachetare

potrivit pentru producția de bucăți

calitate excelentă a gustului

NAPI RECOMANDARE DE CULTIVARE pentru condițiile climatice din Europa de Nord-Vest
Calibru

(cm)varietate ian. feb. Martie Aprilie Mai iunie iulie aug. Sept. oct. nov. Dec.

VACAZA DE PRIMAVARA F1 8 - 10

POLAR F1 8 - 10

MISTRAL F1 8 - 10

semănat (câmp deschis) recoltare (câmp deschis) semănat (seră) recolta (casa de sera)

Notă: În funcție de climă, locație și cultivare, recomandările pot diferi de diagrama de mai sus.
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ROM TO M ATO ES FRUCTE ROTUNDE

AGRO F1 disponibil în ORGANIC

fructele sunt de tip San Marzano cilindric-
alungit cu creștere nedeterminată HAMLET F1

poate fi recoltat în stadiul de maturitate 
semiverde sau roșu din cauza perioadei lungi de 
recoltare

roșii foarte ferme, rotunde, pentru recoltarea unui 
singur fruct

fructe bine colorate, uniforme
termen de valabilitate bun

creștere nedeterminată, cu randament ridicat

TRUSS TO M ATO ES
foarte potrivit pentru revânzarea răsadurilor

SERRAT F1

tip de viață lungă pentru recoltare în ciorchini sau ca 
fructe unice

ROȘIE foarte bune randamente timpurii si totale
disponibil in

Solanum lycopersicum L.
DIPLOM F1 ORGANIC

foarte potrivit pentru revânzarea răsadurilor
tip foarte timpuriu, colorat omogen cu gust 
excelent

randament timpuriu și total ridicat

creștere viguroasă și deschisă
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HILDARES F1 TOMOSA F1

o varietate de forțare foarte timpurie și de câmp deschis, 
cu un potențial de randament ridicat

varietate timpurie cu internoduri scurte

fructele sunt rotunde și uniforme cu 2 – 3 
camereHildares este o roșie fără umerii verzi

foarte potrivit pentru revânzarea răsadurilor

Greutatea fructelor (g)
(aproximativ.)

Diametru (mm)
(aproximativ.)

ROSII ROMA Tip Forma fructului Maturitate Rezistente

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0
IR: Ma, Mi, MjAGRO F1 San Marzano 90 30 - 40 mediu timpuriu

ROSII CU STRUS

HR: ToMV, Va, Vd,
Fol 0,1SERRAT F1 Roșii de tip truss 110 57 - 67 mediu timpuriu

FRUCTE ROTUNDE

HR: Ff AE, ToMV, Va, Vd, 
Fol 0,1 IR: Ma, Mi,

Mj
HAMLET F1 Persoană care câștigă 100 55 - 65 din timp

DIPLOM F1 Persoană care câștigă 90 65 - 75 foarte devreme HR: Ff AE, ToMV

HILDARES F1 Persoană care câștigă 80 65 - 70 foarte devreme HR: Ff B,D

HR: Ff AE, ToMV, Va,Vd, 
Fol 0,1 IR: Ma,

Mi, Mj, Si
TOMOSA F1 Persoană care câștigă 80 65 - 70 mediu timpuriu
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ROȘII CHERRY & COCKTAI LS

LOVERTINO F1 MONTERREY F1 disponibil în ORGANIC RAVELLO F1

semințe pentru cultivarea de probă. Depus pentru 
înregistrare

o mini roșie gustoasă Mini San Marzano foarte timpuriu cu gust 
excelent, fructat

fructe ferme, rezistente la spargere, cu 
durabilitate excelentă după recoltaretipic pentru varietatea sa, formă de fructe în formă 

de căpșuni
robust împotriva izbucnirii și putregaiului final al 

florii, obicei de creștere zvelt
un soi cu randament ridicat pentru o recoltă dintr-o singură 
culturăroșii lucioase, roșii închise, cu gust dulce foarte potrivit pentru revânzarea răsadurilor

obicei nedeterminat, deschis
fructele coapte se recoltează individual

crestere nedeterminata

FORTUNATO F1 GATA F1 disponibil în ORGANIC

roșie cu curmale de tip roșu intens, foarte atractiv, 
de tip Saladette

coacere timpurie, roșii cherry roșii strălucitoare

greutate fructe: aprox. 20 g, diametru: 
aprox. 3 cmfortunato formează cca. 16 - 18 fructe pe 

ferme, greutatea fructelor: aprox. 25 - 35 g
valoare brix peste medie

durabilitate foarte bună a fermei după recoltare, 
sepalele rămân verzi mult timp potrivită ca roșie în șarpă sau ca o singură cultură de 

fructe
creștere deschisă, compactă, nedeterminată

plantele au o creștere puternică, 
nedeterminată
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ROȘII DE VITA

PINK WONDER F1 GUST DE TĂRĂ F1 disponibil în ORGANIC

roșii de vită cu încărcătură de fructe foarte uniformă roșie de vită suculentă cu fructe foarte mari, roșii închise, 
care sunt încă ferme când sunt coapte

roșiile de culoare roz sunt ușor nervurate, 
suculente și foarte gustoase o îmbogățire gustoasă pentru piața hobby-urilor

potrivite pentru revânzarea răsadurilor

CHERRY ET COCKTAIL
ROSII

Greutatea fructelor (g)
(aproximativ.)

Diametru (mm)
(aproximativ.)

Tip Forma fructului Maturitate Rezistente

HR: Ff AE, ToMV, Va,
Vd, Fol: 0,1

IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV
GATA F1 Cireașă 20 30 foarte devreme

HR: Ff AE, ToMV, ToTV,
Va, Vd, Fol: 0,1; IR: Ma, 

Mi, Mj, TYLCV
FORTUNATO F1 prune cireșe 25 - 35 30 - 35 foarte devreme

HR: ToMV, Fol 0,1,2,
Va, VdMONTERREY F1 prune cireșe 12 - 16 25 - 30 foarte devreme

LOVERTINO F1 căpșuni cireșe 25 32 - 37 foarte devreme HR: ToMV 0-2, Fol 0,1

HR: ToMV, Fol 0, For, Va, 
Vd, Pst IR: Ma, Mi,

Mj, Si
RAVELLO F1 San Marzano 25 20 - 30 mediu timpuriu

ROȘII DE VITA

HR: Ff AE, ToMV 0, Va,
Vd, Fol 0,1PINK WONDER F1 Roșii de vită până la 200 70 - 100 din timp

HR: ToMV, Va, Vd, Fol
0,1

IR: Ma, Mi, Mj
GUST DE TĂRĂ F1 Roșii de vită până la 250 70 - 110 mediu timpuriu
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ALTE VARIETĂȚI EI

ANANAS doar in BIO BERNER TREND

fructe cărnoase foarte mari, cu puține semințe

carne densă, suculentă și foarte dulce

piele subțire

MATINA disponibil în ORGANIC pentru a fi recoltat la maturitate

foarte dulce si aromat
roșie robustă de câmp deschis, creștere 

extrem de timpurie, viguroasă

fructe de mărime medie, roșu aprins fără 
umăr verde

ANDINE CORNUE doar in BIO ZEBRA VERDE disponibil în ORGANIC

fructe fara aciditate, foarte afumate

carne fermă

fruct verde cu dungi

carne foarte suculentaHELLFRUCHT/HILMAR®

Fructe de tip robust, cu randament 
ridicat, ferme, uniform colorate

GARANCE F1 doar in BIO

maturitate buna, continut foarte mare 
de licopen si vitamina C

topirea cărnii

să fie cules roșu

termen de valabilitate bun după recoltare

foarte bun gust
74
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CUOR DI BUE disponibil in ORGANIC LIGURIA NOIRE DE CRIMEE disponibil în ORGANIC

fruct roșu mare în formă de inimă

selecție uniformă

fruct mare în formă de pară carne cărnoasă cu gust excelent

fruct roșu închis violetcarne excepțională

Greutatea fructelor (g)
(aproximativ.)

Diametru (mm)
(aproximativ.)

ALTE SOIURI Tip Forma fructului Maturitate Rezistente

MATINA Roșie rotundă 80 - 100 60 - 70 foarte devreme -

FRUC IAD /
HILMAR® Roșie rotundă 80 60 - 70 din timp -

ANANAS Roșii Ananas 240 - 400 - târziu -

ANDINE CORNUE Roșii prune 120 - 150 - din timp -

BERNER TREND Roșie rotundă roz 120 - 180 67 - 77 din timp -

ZEBRA VERDE Roșie verde rotundă 80 - 120 57 - 67 mediu timpuriu -

CUOR DI BUE Roșii gustoase 230 + 82 mediu târziu -

LIGURIA Roșii gustoase 200 - 250 + 82 mediu timpuriu -

HR: Fol2, Pentru,
ToMV, Pl, Pst, TSWVGARANCE F1 Roșie rotundă 120 - 150 57 - 67 din timp

NOIRE DE CRIMÉE Roșie neagră rotundă 150 - 200 77 - 82 mediu timpuriu -
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REZISTENTE
FASOLE

Relația dintre o plantă și un dăunător este foarte complexă. Termenii 
care descriu reacția unui soi de plante la un dăunător sunt 
determinați prin teste cu biotipuri, patotipuri, rase sau tulpini 
cunoscute și caracterizate ale dăunătorului în cauză. Totuși, în 
practică, capacitatea unui dăunător de a provoca boli sau daune 
asupra unei plante depinde de condițiile de mediu, de proprietățile 
organismului însuși și de capacitatea plantei de a se apăra. Soiurile de 
plante din cadrul unei specii pot diferi în ceea ce privește capacitatea 
lor de a se apăra. În condiții diferite, cum ar fi vârsta plantei, 
presiunea dăunătorilor și gradul de virulență sau condiții de mediu 
nefavorabile, interacțiunea dintre același soi de plantă și dăunător 
poate avea rezultate diferite. Se știe că dăunătorii dezvoltă și 
formează noi biotipuri, patotipuri,

BCMV
BYMV
CI

Virusul mozaicului comun al fasolei 
Virusul mozaicului galben al fasolei 
Colletotrichum lindemuthianum

TO M ATO ES

Ff

Fol

Fulvia fulva(mucegai pentru frunze)

Fusarium oxysporum f. sp. licopersici
(Anthracnoza de fasole)

(Olesirea fusariumului)

CASTRAVETI
Pentru Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

(putregaiul coroanei și rădăcinii Fusarium)

Cca

Ccu

CMV

CVYV

Pcu

Px

ZYMV

Corynespora cassiicola(Corynespora)

Cladosporium cucumerinum(crusta de castraveți)

Virusul mozaicului castraveților

Virusul îngălbenirii venelor de castravete

Pseudoperonospora cubensis(mucegaiul pufos)

Podosphaera xanthii(Făinarea)

Virusul mozaic galben de dovlecel

Ma

Mi

Mj

Meloidogyne arenaria(Nematode cu noduri de rădăcină)

Meloidogyne incognita(Nematode cu noduri de rădăcină)

Meloidogyne javanica(Nematode cu noduri de rădăcină)

PST
Si
ToMV
ToTV
TYLCV

Pseudomonas syringae pv. roșie(petă bacteriană)
Argintare
Virusul mozaic de tomate
Virusul Torrado al tomatelor
Virusul frunzelor galbene de la roșii

forma dăunătorului.

IMUNITATEeste atunci când o plantă nu este supusă atacului 
sau infecției cu un anumit dăunător. Va

Vd

Verticillium albo-atrum(Olesirea verticiliului)

Verticillium dahliae(Olesirea verticiliului)REZISTENTĂeste capacitatea unui soi de plante de a 
restricționa creșterea și/sau dezvoltarea unui anumit dăunător și/sau 
daunele pe care le provoacă în comparație cu soiurile de plante 
sensibile în condiții similare de mediu și presiunea dăunătorilor. 
Soiurile rezistente pot prezenta unele simptome ale bolii sau daune 
sub presiunea puternică a dăunătorilor.

SALATĂ VERDE

Bl
LMV
Nr

Bremia lactucae(mucegaiul pufos)
Virusul mozaic de salată verde
Nasonovia ribisnigri(Afidă din frunze de salată verde)

CEAPĂ
Sunt definite două niveluri de rezistență.

Foc Fusarium oxysporum f. sp. cepae

REZEZTA ÎNALTĂ ( HR )soiuri de plante care 
limitează foarte mult creșterea și/sau dezvoltarea dăunătorului 
specificat și/sau daunele pe care le provoacă sub presiunea normală a 
dăunătorilor în comparație cu soiurile susceptibile. Aceste soiuri de 
plante pot, totuși, să prezinte unele simptome sau daune sub 
presiunea puternică a dăunătorilor.

(putregaiul bazal Fusarium)

Pt Pyrenochaeta terrestris (rădăcină roz)

PA RSLEY

INTERMEDIATĂ DE EREZĂ ( IR )soiuri de plante
pp
Sp

Plasmopara petroselini

Septoria petroselinicare limitează creșterea și/sau dezvoltarea dăunătorului specificat și/
sau daunele pe care le provoacă, dar pot prezenta o gamă mai mare 
de simptome sau daune în comparație cu soiurile cu rezistență 
ridicată. Soiurile de plante rezistente intermediare vor prezenta în 
continuare simptome sau daune mai puțin severe decât soiurile de 
plante susceptibile atunci când sunt cultivate în condiții similare de 
mediu și/sau presiunea dăunătorilor.

ARDEI
Notă
Rezistențele specificate în catalog se bazează pe nivelul actual de 
cunoștințe la momentul tipăririi. O ruptură a rezistențelor de către 
agenții patogeni ai plantelor respectivi, însă, nu poate fi exclusă.

BePMVVirusul mozaicului ardeiului gras 
PMMoVVirusul pestritului ușor al ardeiului 
TMV
ToMV
TSWV

Virusul mozaicului tutunului
Virusul mozaic de tomate
Virusul roșii SpottedWiltSUSCEPTIBILEste incapacitatea unui soi de plante de a 

restricționa creșterea și/sau dezvoltarea unui anumit dăunător.

RIDICHI
Foc Fusarium oxysporum f. sp. conglutinanii

(Olesirea fusariumului)
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GENGEREANLTEERMASLUNTDECROMNDSITIAONSD CONDIȚII
1. Preambul întârzierea plății, vom fi autorizați să anulăm contractele și comenzile în derulare fără a aduce atingere 

oricărei alte acțiuni. Aceasta va însemna că suntem eliberați de toate angajamentele noastre.
14. Tavi de crestere

Acești termeni de vânzare, în conformitate cu reglementările profesionale și practicile naționale și 
internaționale, se aplică în mod explicit, cu excepția cazului în care există acorduri specifice, tuturor 
vânzărilor noastre, și în special vânzărilor efectuate către horticultori, grădinari, legumicultori, cultivatori de 
răsaduri, pepiniere, conservationisti, procesatori, autoritati locale, grupuri, dealeri, arhitecti peisagisti, 
terenuri de golf, etc. Faptul de a plasa o comanda implica acceptarea conditiilor de vanzare prezentate in 
catalogul nostru sau in orice alt document comercial al Companiei noastre.

Tăvile de creștere și containerele „rigide” pentru răsaduri sunt și rămân în orice moment proprietatea 
Graines VOLTZ și nu pot fi folosite de terți fără acordul prealabil scris al Graines VOLTZ. Clienții trebuie să 
depoziteze tăvile într-un loc curat și să le țină la dispoziție pentru Graines VOLTZ, care va asigura returnarea 
lor la centrul de producție. Se va aplica o penalizare de 5,00 euro pe tava daca nu sunt returnate.

Se va aplica o penalizare de 10,00 euro per tavă în cazul utilizării de către un terț fără acordul scris al 
Graines VOLTZ, iar cutiile vor trebui returnate la centrele logistice Graines VOLTZ pe cheltuiala clientului.

8. Noi clienți
Persoanele cu care nu avem nicio relatie comerciala sunt rugate sa insoteasca prima lor comanda cu 
numarul de Siret sau de TVA si plata egala cu suma contravalorii acestuia sau sa ne autorizeze sa efectuam 
expedierea in numerar in termen de livrare sau sa semnam un formular de plată prin debit direct.

9. Reambalarea de către cumpărător
2. Preturi

În cazul în care clientul nostru intenționează să înlocuiască ambalajul original al bunurilor pe care i-am livrat, în temeiul 
Legii nr. 64-1360 din 31 decembrie 1964 privind mărcile comerciale, acesta nu are dreptul de a folosi marca noastră 
comercială pentru produsele reambalate. Această reambalare duce la eliberarea completă de orice răspundere în ceea 
ce privește Graines VOLTZ.

Preturile sunt cele care sunt determinate de listele noastre de preturi valabile la data comenzii. Acestea se 
înțeleg a fi fără taxe și costuri de ambalare și transport.
Acestea pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă și se stabilesc sub rezerva oricăror modificări 
majore ale condițiilor economice.
Prețurile date pentru diferitele produse se aplică atunci când acestea sunt comandate într-o singură comandă 
individuală și per livrare.
Prețul dat într-o coloană se aplică de la cantitatea afișată în partea de sus a acelei coloane.
Valoarea minimă pe linie de comandă este de 5,-€. În cazul unei valori mai mici de 5.-€ cauzată de comanda 
unei cantități mici, se va percepe taxa minimă de 5.-€.
Livram in cel mai economic ambalaj disponibil la momentul livrarii.
În cazul unei comenzi într-un ambalaj specific, se poate conveni o taxă suplimentară pe ambalaj pentru 
fabricarea acestuia.

15. Ilustrații color
Fotografiile color prezentate în cataloagele noastre au fost realizate în condiții favorabile de creștere și 
rezultate identice nu pot fi neapărat garantate. În unele cazuri, nu pot oferi o reproducere 100% exactă a 
plantei din cauza condițiilor de imprimare.
Culorile, nuanțele și ciclurile plantelor sunt date cu titlu informativ și nu sunt contractuale.

10. Condiții de utilizare a produselor / răspundere

Utilizarea, de către cumpărător, a produselor este limitată la producerea unei singure culturi comerciale. 
Producția exclude orice reproducere a semințelor și orice înmulțire vegetativă. Cu excepția cazului în care 
există vreo prevedere legislativă contrară, orice utilizare a produselor – inclusiv cea a liniilor parentale care 
pot fi prezente în mod fortuit printre acestea din urmă – în scopuri de cercetare, selecție sau caracterizare 
moleculară sau genetică este strict interzisă. În cazul revânzării produselor către un terț, cumpărătorul va fi 
obligat să informeze terții cu privire la obligațiile descrise mai sus. Orice nerespectare a restricțiilor de 
utilizare menționate mai sus va face obiectul unor proceduri judiciare împotriva cumpărătorului. Graines 
VOLTZ restricționează utilizarea tuturor produselor numai la utilizările și categoriile de utilizări pentru care 
au fost autorizate. Cu alte cuvinte, interzice orice utilizare care nu este indicată în mod explicit pe etichetă; 
Compania nu își asumă nicio răspundere în cazul în care un produs este utilizat în afara cadrului de 
reglementare al legii și cel pentru aprobare.
Produsele noastre nu pot fi vândute pentru export fără autorizația explicită a vânzătorului.

16. Cazuri de forta majora
Comenzile vor fi executate cu exceptia cazurilor de forta majora. Sunt considerate cazuri de forță majoră, 
dar aceasta nu este o listă exhaustivă: acte de război, greve, incendii și accidente în oricare dintre 
companiile implicate în producția și distribuția produselor și a puieților.

17. Vicii ascunse
3. Costuri de transport si ambalare Defectele ascunse pentru care poate fi implementată garanția trebuie să existe la momentul transferului 

riscurilor. Achizitorul trebuie să furnizeze orice dovadă cu privire la adevărul real și existența defectelor 
observate înainte de transferul riscurilor.
Graines VOLTZ își rezervă dreptul de a efectua orice investigație sau verificare la fața locului, fie direct, fie 
prin intermediul unui agent autorizat. Din acel moment, cumpărătorul trebuie să acorde Graines VOLTZ sau 
agentului său autorizat toată asistența în efectuarea investigațiilor și/sau verificărilor menționate mai sus. 
Nici o acțiune de garanție cu privire la aceste prevederi nu poate fi întreprinsă de către cumpărător pentru 
defectele apărute după plantarea produselor, dacă cumpărătorul nu este în măsură să dovedească că a 
achiziționat produsele implicate în mod corespunzător prin furnizarea facturilor și /sau certificate emise de 
Graines VOLTZ la momentul vânzării.
Dacă aceste condiții nu sunt respectate, nu va mai fi posibilă implementarea garanției datorate ca urmare a 
defectelor ascunse ale produselor. In cazul in care se stabileste ca produsele furnizate sunt defecte, acestea 
pot face obiectul unui retur sau rambursare, cu acordul Graines VOLTZ.
În orice caz, Graines VOLTZ își poate asuma răspunderea în condițiile garanției pentru vicii ascunse în 
condițiile definite mai sus, dacă cumpărătorul a folosit produsele în mod normal, nu le-a modificat în niciun 
fel și a stocat, conservat și le-a manipulat astfel încât să se asigure că sunt păstrate într-o stare bună de 
conservare.

Pentru fiecare comandă, vom factura, pe lângă mărfuri, o sumă fixă   corespunzătoare costurilor de 
pregătire și expediere a semințelor, în conformitate cu listele noastre de prețuri valabile.

4. Comenzi

Comenzile se execută în măsura în care este posibil.
Livrarile se vor face in functie de provizii si disponibilitati. Ele pot fi integral sau parțial.
În cazul unei recolte insuficiente sau a lipsei recoltei, din cauza tulburărilor meteorologice și a oricăror 
incidente de cultivare, se va aplica o reducere parțială sau totală la comandă.
În consecință, cumpărătorul nu poate solicita nicio despăgubire.
Tranzacțiile cu care se ocupă Forța noastră de Vânzări nu ne angajează decât după confirmarea de către Compania 
noastră printr-o confirmare de comandă (ARC în franceză).
Putem efectua livrarea doar în cazul în care cumpărătorul este la zi în ceea ce privește toate datoriile sale față de 
Companie, oricare ar fi cauza acestora.
Termenul de livrare este dat cu titlu informativ și fără nicio garanție.

11. Soiuri sau produse protejate
Unele soiuri pe care le vindem au făcut obiectul unei înregistrări de brevet, mărci sau mărci comerciale, una care este 
reînnoită în mod regulat, iar cumpărătorul nu poate dobândi niciun drept de proprietate asupra acestor soiuri prin 
utilizare sau prin depunerea unei revendicări. El/ea se obligă să informeze Graines VOLTZ de îndată, prin orice mijloc 
posibil, cu privire la orice încălcare a drepturilor sale de proprietate asupra brevetelor sau mărcilor comerciale, de 
îndată ce ia cunoştinţă de acest lucru, şi în acest sens trebuie să coopereze pe deplin în apărarea drepturile Graines 
VOLTZ împotriva oricăror încălcări.
Reproducerea soiurilor protejate sau utilizarea denumirilor comerciale sau a mărcilor comerciale înregistrate este 
interzisă, cu excepția cazului în care există autorizarea scrisă a Graines VOLTZ.
Achizitorul va autoriza și va coopera cu orice inspecții efectuate de Graines VOLTZ în scopul verificării 
oricăror obstacole în calea drepturilor Graines VOLTZ. În acest scop, autorizează Graines VOLTZ, sau orice 
persoană desemnată de acesta din urmă, să aibă acces direct la infrastructurile proprii, în special la sere, 
clădiri administrative etc., împreună cu cele ale terților utilizați. sub responsabilitatea cumpărătorului.

Achizitorul trebuie să se asigure că orice persoană care manipulează sau primește produsele respectă 
obligațiile prevăzute mai sus, astfel încât drepturile Graines VOLTZ să fie respectate în orice mod.

5. Anularea comenzii
Orice anulare, totală sau parțială, a unei comenzi de răsaduri din partea clientului cu mai puțin de 6 
săptămâni înainte de livrare duce ipso jure la o plată compensatorie stabilită la 50% din valoarea comenzii 
anulate, fără ca Graines VOLTZ să fie nevoie să să facă dovada că a suferit o pierdere din cauza acestei 
anulări. Totuși, în cazul în care produsele implicate în comanda anulată nu pot fi vândute, Graines VOLTZ își 
rezervă dreptul la opțiunea de a cere despăgubiri integrale pentru pierderea suferită.

18. Clauza de rezervare a titlului

Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor furnizate până la achitarea integrală a prețului. În 
acest sens, predarea cambiei sau a oricărei obligațiuni care creează o obligație de plată nu constituie plăți în 
condițiile prezentei prevederi.
Cu permisiunea furnizorului, în cadrul desfășurării normale a activității sale, cumpărătorul este autorizat să 
revinde bunurile furnizate. Cu toate acestea, el/ea nu le poate gaja sau transfera proprietatea ca garanție. 
În cazul revânzării, procedând astfel, el/ea ne transferă toate creanțele rezultate din profitul său din 
revânzare către terțul cumpărător. Autorizația de revânzare este retrasă automat în cazul opririi plății. În 
cazul unui sechestru sau al oricărei alte acțiuni a unui terț, cumpărătorul este obligat să ne informeze 
imediat despre aceasta.

În ciuda aplicării acestei clauze de rezervare de proprietate, cumpărătorul va suporta costul riscurilor în 
cazul pierderii sau distrugerii bunurilor din momentul livrării acestora. El/ea suportă și costurile asigurării.

12. Perioade de revendicare / conformitatea produsului / garanții6. Livrare/livrare si riscuri
Orice revendicare, alta decat una care este specifica puietului tineri, care implica aspect exterior si puritatea 
speciei trebuie facuta in termen de 15 zile de la primirea marfii.
Nicio cerere de garanție cu privire la aceste prevederi nu poate fi formulată de către cumpărător pentru defecte care 
apar:
- 50 de zile de la livrarea produselor către cumpărător când defectele implică capacitate de germinare,
- în termenele normale de însămânțare și inspecție imediat ulterioare livrării, atunci când defectele implică 
autenticitatea seminței, puritatea soiului acesteia și puritatea speciei sale.
Pentru puieții tineri, mărfurile pot fi aprobate la primire și cererile trebuie făcute la noi în termen de 48 de 
ore. Odată depășite aceste termene, transporturile vor fi considerate acceptate.

În cazul în care condițiile definite mai sus nu sunt respectate, acceptarea va fi considerată a fi fost fără 
rezerve și răspunderea Graines VOLTZ pentru orice defect de conformitate al produselor nu mai poate fi 
revendicată.
Având în vedere natura produselor vândute, răspunderea vânzătorului, în cazul apariției erorilor sau 
defectelor care sunt recunoscute sau constatate, nu poate în niciun caz, și în special în ceea ce privește 
autenticitatea, puritatea soiului, puritatea speciei sau capacitatea de germinare, de rezistență. 
conformitatea, a rezistenței la tulpini sau rase, a bolilor necunoscute până în prezent și a toleranțelor 
notificate, depășesc valoarea livrării articolului livrat, inclusiv costurile dovedite rezultate din returnarea 
mărfii. Pentru a garanta calitatea indicată mai sus, cumpărătorului îi este interzis să gradeze, să calibreze, să 
îmbrace sau să trateze el însuși produsele furnizate în orice mod, sau să dispună efectuarea de către un 
terț. Vom examina cu atenție orice reclamație care ar putea fi făcută împotriva noastră ca urmare a unei 
erori din partea noastră și, dacă este cazul, nu vom refuza înlocuirea sau rambursarea totală sau parțială a 
mărfurilor care au contravenit. Cumpărătorul este, de asemenea, conștient de faptul că ilustrațiile, 
cataloagele sau alte descrieri ale Graines VOLTZ referitoare la calitatea, greutatea și dimensiunile 
produselor sunt în măsura posibilului în conformitate cu testele și experiența Graines VOLTZ. Cu toate 
acestea, aceste documente nu pot implica în niciun caz răspundere în cazul rezultatelor diferite.
Cumpărătorul este, de asemenea, conștient de faptul că produsele nu sunt potrivite pentru consumul uman sau animal.

Marfa noastra se transporta pe riscul propriu al destinatarului, indiferent de modul de transport facturat. 
Acestea sunt examinate cu atenție înainte de a fi împachetate și predate transportatorului, care ne va fi 
eliberat o chitanță pentru expediere.
Le rugăm clienților noștri să:
- despachetați și verificați conținutul transportului înainte de a confirma acceptarea de la transportator, mai 
ales când este vorba de puieți tineri. Le reamintim că trebuie să își accepte coletele numai după ce se 
asigură că sunt în stare bună, că greutatea lor corespunde corespunzător unul anunțat și că sigiliile sunt 
complet intacte.
- scrie orice rezerve justificate pe bonul de livrare, daune de transport, pierderi, orice lipsă sau întârzieri, etc. 
Aceste rezerve trebuie confirmate transportatorului în termen de 48 de ore, cu Confirmare de primire, 
pentru a obține despăgubiri, iar o copie trebuie să fie trimis companiei noastre. Achizitorul trebuie să 
precizeze și să justifice natura plângerii, rezervării sau contestației sale, precum și să descrie produsele care 
au făcut obiectul acestei reclamații, rezervări sau contestații, în ceea ce privește cantitatea, calitatea și 
prețul. Achizitorul trebuie să furnizeze toate dovezile cu privire la existența efectivă a defectelor constatate. 
Graines VOLTZ își rezervă dreptul de a efectua orice investigație sau verificare la fața locului, fie direct, fie 
prin intermediul unui agent autorizat. Ca urmare,

19. Rezultate

Întrucât rezultatele obținute nu depind doar de produs și de calitatea acestuia, ci și de factori greu sau 
imposibil de evaluat sau prevăzut și care pot varia, în special în funcție de regiuni, mediu, condiții 
agronomice și atmosferice, de tehnicieni. iar cu privire la operațiunile implicate în cultură, sfaturile și 
sugestiile sunt oferite doar în scop informativ și nu pot implica, prin urmare, o garanție a recoltei.

20. Protecția datelor cu caracter personal

Datele personale specifice clientului, care sunt colectate și păstrate ca parte a comenzilor efectuate, sunt utilizate exclusiv pentru 
gestionarea comenzilor, livrărilor și facturării.
Graines Voltz își rezervă posibilitatea de a utiliza datele furnizate de client în scopuri comerciale, numai în cazul în care acesta din urmă 
a acceptat atunci când a furnizat inițial aceste detalii.
Cu toate acestea, poate, sub rezerva regulilor de confidențialitate mai stricte aplicabile, să fie partajată în 
cadrul grupului nostru, cu partenerii noștri contractuali, furnizorii de servicii și subcontractanții pentru 
aceeași utilizare, precum și autoritățile administrative și judiciare autorizate legal. Aceste informații pot fi 
transferate către o țară din afara Uniunii Europene cu un nivel de protecție echivalent.
În conformitate cu Legea nr.78/17 din 6 ianuarie 1978 privind informațiile, sunteți informat că aveți dreptul 
de a pune la îndoială, acces, rectificare și dreptul de a vă opune, pentru un motiv legitim legat de datele 
dumneavoastră cu caracter personal, prin scriind la următoarea adresă: Graines Voltz SA , 1 rue Edouard 
Branly 68000 Colmar în atenția delegatului pentru protecția datelor.

7. Plăți
Toate plățile vor fi trimise la sediul central din Colmar. Nu se acordă reducere pentru plata în avans. Termenele noastre 
de plată sunt în mod normal de 30 de zile. Data scadenței este afișată pe fiecare factură. În cazul depășirii termenului de 
scadență, se datorează penalități de întârziere, fără a fi necesară nicio reamintire, la rata dobânzii BCE cu o majorare de 
10 puncte. În plus, pentru orice întârziere a plății, de drept, și fără notificare prealabilă necesară, se va impune o 
despăgubire pentru taxele de colectare la o sumă forfetară de 40 €. Această indemnizație poate fi majorată dacă taxele 
de încasare depășesc cota forfetară, la prezentarea documentelor justificative.

Clienții care nu respectă termenele de plată programate, sau care au făcut în trecut obiectul unor proceduri 
de încasare, vor primi livrări numai după decontarea contului lor, contra plată la momentul comenzii a 50% 
sau a valoare totală.
Neplata dupa scadenta, indiferent daca este totala sau partiala, va avea ca rezultat penalizare, de drept, cu 
aplicarea unei indemnizatii fixe de 15% asupra cuantumului sumei neachitate.
Costurile bancare și de colectare a creanțelor care decurg din prelungirea termenului de scadență sunt 
suportate de client. Neplata facturilor noastre va duce în sine la notificarea formală.
În cazul plății eșalonate pe care departamentele noastre au acceptat-o   în avans, nedecontarea unei plăți 
scadente face imediat scadentă întreaga datorie. În cele din urmă, în cazul în care

13. Condiții de returnare

Orice retur de produs trebuie să facă obiectul unui acord formal între vânzător și cumpărător. Orice cerere 
de retur trebuie făcută în termen de opt zile de la expediere, iar returnarea fizică a bunurilor trebuie făcută 
în termen de 8 zile de la această solicitare. Doar mărfurile returnate cu ambalajul original intact vor face 
obiectul unei note de credit, care însă nu va depăși 60% din valoarea inițială. Orice produs returnat fără 
acest acord va fi ținut la dispoziția cumpărătorului și nu va da naștere la emiterea vreunei note de credit.

Costurile și riscurile returului sunt întotdeauna suportate de 
cumpărător. Nu se acceptă returnarea puieților tineri.

21. Atribuirea competenței
În cazul oricărei dispute, se aplică numai legea franceză.
Toate vânzările noastre se efectuează în condițiile stabilite mai sus și actul de a plasa o comandă la noi 
implică acceptarea acestora. Orice dificultate, oricare ar fi cauza, va fi judecată de instanțele competente ale 
COLMAR, care vor avea competență exclusivă în stabilirea răspunderilor, chiar și în cadrul procedurilor 
provizorii.



*CAT308*CAT308


	catal_wholesales_2022_EN_intro
	catal_wholesales_2022_EN_page12-31
	catal_wholesales_2022_EN_page32-51
	catal_wholesales_2022_EN_page52-80

